
UCHWAŁA NR XXXVI/338/17
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 
2030r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. 
z późn. zmianami) Rada Miasta Puławy uchwala co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r., 
stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Puławy

Bożena Krygier
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Wstęp 

A. Przesłanki opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych 
obszarów miasta. Prowadzona jest ona poprzez działania całościowe, czyli powiązane wzajemnie 
przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub 
techniczne lub środowiskowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni 
i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie. Przedsięwzięcia te realizowane są w sposób 
zaplanowany i zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. 

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz 
wzmacnianie jego lokalnych potencjałów. Jest ona procesem wieloletnim, prowadzonym przez jego 
interesariuszy, w tym przede wszystkim we współpracy ze społecznością lokalną.  

Podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji w mieście jest program rewitalizacji, czyli 
wieloletni plan działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub 
technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 
kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Dokument ten stanowi 
narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności prowadzonych 
w ramach procesu rewitalizacji1. 

Rewitalizacja od lat stanowi przedmiot polityki rozwoju Puław. Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji 
realizowane są w mieście na podstawie Programów Rewitalizacji już od 2004 roku. 9 października 
2015 roku weszła w życie ustawa o rewitalizacji, która określiła zasady oraz tryb przygotowania, 
prowadzenia i oceny rewitalizacji, wprowadzając szereg zmian w dotychczasowym podejściu do tego 
procesu. Rewitalizacja według nowej koncepcji zakłada prowadzenie kompleksowej diagnozy miasta 
i poszczególnych jego obszarów, świadome wyznaczanie wizji i celów realizowanych działań, 
formułowanie realnych projektów i przedsięwzięć realizowanych w celu poprawy sytuacji na obszarze 
kryzysowym oraz koordynację prowadzonych działań i monitorowanie ich skuteczności. 

Dotychczas obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Puławy na lata 2007-2015 
wymagał aktualizacji i dostosowania do zmieniających się przepisów. Na podstawie art. 52 ustawy 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) Miasto Puławy przystąpiło do 
opracowania programu rewitalizacji zgodnego z wymaganiami wynikającymi z Wytycznych 
Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (MR/H 
2014-2020/20(2)08/2016) oraz wymaganiami i wytycznymi IZ RPO. Podstawą formalnoprawną 
podjęcia prac nad uchwaleniem niniejszego dokumentu jest art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). 

Przy opracowywaniu nowego programu rewitalizacji dla Miasta Puławy kluczowe znaczenie miały 
zdefiniowane w nowych przepisach pojęcia, które wyznaczyły ramy dla podejmowanych kolejno 
działań i określiły elementy programu rewitalizacji.  

                                                           
1 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 2 sierpnia 
2016 r. (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016), s. 5-8.  
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Zasadniczym powodem podjęcia działań rewitalizacyjnych jest obserwowany w określonych częściach 
miasta stan kryzysowy spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych 
(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 
społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), 
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: 

a) gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 
lokalnych przedsiębiorstw), 

b) środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, 
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, bądź stanu 
środowiska),  

c) przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich 
niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 
obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów 
publicznych), 

d) technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań 
technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 
w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska). 

Obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, określa się obszarem zdegradowanym. Z kolei 
obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się 
prowadzić rewitalizację, to obszar rewitalizacji. Obszar rewitalizacji może być podzielony na 
podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować 
terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% jej 
mieszkańców2. 

B. Założenia metodyczne 

Proces rewitalizacji Miasta Puławy realizowany był w oparciu o zasadę partnerstwa i partycypacji 
społecznej. W jego przygotowanie zaangażowane zostały 4 kręgi podmiotów: 

 Menedżer Rewitalizacji; 
 Zespół koordynacyjny ds. Programu Rewitalizacji (w skład którego weszli przedstawiciele 

lokalnych przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, instytutów naukowych, ośrodka 
pomocy społecznej, urzędu pracy, Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta, spółek 
miejskich i Urzędu Miasta, Powiatu Puławskiego oraz Puławskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego); 

 Jednostki organizacyjne samorządu i inne podmioty publiczne; 
 Interesariusze rewitalizacji (w tym mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy całego 

miasta, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami, 
przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe). 

                                                           
2 Tamże. 
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Rysunek 1 Kręgi podmiotów zaangażowanych w tworzenie i konsultowanie dokumentu LPR 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Za angażowanie społeczności lokalnej do tworzenia programu rewitalizacji, promocję poszczególnych 
realizowanych etapów jego przygotowania, redakcję dokumentu i koordynowanie działań wszystkich 
podmiotów odpowiadali eksperci reprezentujący firmę doradczą pełniącą rolę Menedżera 
Rewitalizacji.  

Zgromadzenie danych niezbędnych do delimitacji obszarów rewitalizacji oraz sporządzenia ich 
charakterystyki było zadaniem, które realizowały jednostki organizacyjne samorządu i inne 
podmioty publiczne. Weryfikacja zgromadzonych danych i sporządzonych analiz, jak również 
wspieranie w angażowaniu społeczności lokalnej do udziału w procesie rewitalizacji były zadaniami, 
które realizowali pracownicy Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Puławy.  

Kluczowe decyzje związane z kształtem zapisów programu podejmowane były w trakcie spotkań 
roboczych, w których zewnętrzni konsultanci wymieniali poglądy z powołanym przez Prezydenta 
Miasta Zespołem Koordynacyjnym ds. Programu Rewitalizacji.  

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji nie byłoby możliwe bez zaangażowania najszerszego 
kręgu, w jakim formułowane były stanowiska na potrzeby opracowania dokumentu, stanowiącego 
ogół interesariuszy rewitalizacji, biorących udział w konsultacjach społecznych, spotkaniach, 
warsztatach i badaniach oraz zgłaszających przedsięwzięcia rozwojowe do programu rewitalizacji. Byli 
to przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy całego miasta, użytkownicy 
wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami, przedsiębiorcy oraz organizacje 
pozarządowe. 
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Niniejszy dokument stanowi efekt wieloetapowego procesu realizowanego w okresie marzec 2015 r. 
– październik 2016 r. 

Pierwszym etapem prac nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do 
roku 2020 z perspektywą do 2030 r. było opracowanie "Założeń do Programu Rewitalizacji Miasta 
Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030". Następnie zaplanowano formy włączenia 
interesariuszy w procesy programowania oraz wdrażania i monitorowania przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. Opracowano Koncepcję uspołecznienia procesu rewitalizacji Miasta Puławy, 
w której zaplanowano działania, mające na celu pobudzanie aktywności różnych grup interesariuszy 
rewitalizacji. Sporządzono Koncepcję badań społecznych, w której zaprojektowano pozyskiwanie 
opinii różnych grup interesariuszy z wykorzystaniem różnych metod i technik badawczych. 

Następnie w ramach pogłębionego diagnozowania przeprowadzone zostały badania społeczne: 
zogniskowane wywiady grupowe wśród trzech grup interesariuszy oraz badania ankietowe wśród 
mieszkańców obszarów rewitalizacji.  

Etap programowania rozpoczął się od przeprowadzenia spotkań informacyjno-konsultacyjnych 
z interesariuszami rewitalizacji we wszystkich obszarach rewitalizacji. Następnie zorganizowano 
warsztaty rewitalizacyjne dla osób zainteresowanych zgłaszaniem przedsięwzięć rozwojowych do 
LPR. Przeprowadzono nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Ostatni etap stanowiło opracowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do 
roku 2020 z perspektywą do 2030 r. i poddanie go szeroko zakrojonym konsultacjom społecznym. 
Powstanie dokumentu stanowi początek wieloletniego procesu przemian społeczno-przestrzenno-
gospodarczych na terenie miasta, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Puław. 

C. Struktura dokumentu 

Niniejszy dokument podzielony został na cztery zasadnicze części, poprzedzone wstępem 
i uzupełnione załącznikami w postaci mapy obrazującej podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-
przestrzennych obszarów rewitalizacji oraz raportu z konsultacji społecznych dokumentu. 

WSTĘP zawiera opis przesłanek opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, opis założeń 
metodycznych oraz opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy 
i regionu. 

CZĘŚĆ I DIAGNOZA zawiera ocenę stopnia i skutków wdrażania dotychczas obowiązującego 
programu rewitalizacji, charakterystykę i diagnozę sytuacji przestrzenno-społeczno-gospodarczej 
miasta i poszczególnych jego części, diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę 
i charakter potrzeb rewitalizacyjnych, delimitację obszarów rewitalizacji oraz ich charakterystykę, 
zasięgi przestrzenne obszarów rewitalizacji, a także raport z badań ankietowych przeprowadzonych 
w obszarach rewitalizacji. Ze względów redakcyjnych zasadnicza część diagnozy została 
przedstawiona w załączniku do LPR. 

CZĘŚĆ II PROGRAMOWANIE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH zawiera wizję stanu obszaru po 
przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji), cele rewitalizacji oraz 
odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu 
eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk, listę planowanych, podstawowych projektów 
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami, charakterystykę pozostałych rodzajów 
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przedsięwzięć rewitalizacyjnych, opis mechanizmów zapewnienia komplementarności między 
poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami 
różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji, a także szacunkowe 
ramy finansowe planowanych w ramach procesu rewitalizacji przedsięwzięć. 

CZĘŚĆ III WDRAŻANIE I MONITORING zawiera opis struktury zarządzania realizacją Programu 
Rewitalizacji, metodykę jego realizacji (wdrażania), opis mechanizmów włączenia mieszkańców, 
przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji, 
prezentację systemu monitorowania i oceny skuteczności działań oraz wprowadzania modyfikacji 
w reakcji na zmiany w otoczeniu programu. 

CZĘŚĆ IV STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO zawiera informacje 
o procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

D. Opis powiązań LPR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 
gminy i regionu 

Lokalny Program Rewitalizacji, wyznaczając cele rewitalizacji na nadchodzące lata, pozostaje zgodny 
z dokumentami strategicznymi i planistycznymi uchwalonymi na szczeblu lokalnym i regionalnym 
oraz ze sformułowanymi w tych dokumentach priorytetami i celami rozwojowymi.  

1. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 
2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku) 
przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. 
jest dokumentem programowym, który określa wizję oraz kierunki rozwoju regionu. Strategia 
prezentuje zasadniczą zmianę podejścia do programowania rozwoju i prowadzenia polityki 
regionalnej. Zakłada całościowe rozumienie zarządzania, również poprzez mobilizowanie inicjatyw 
lokalnych. Dokument zakłada elastyczność i otwarcie na innowacje oraz działania prorozwojowe, 
a także przyjmowanie wsparcia zewnętrznego. Zaproponowane cele strategiczne wynikają 
z rozpoznania najważniejszych wyzwań stojących przed regionem. Ukierunkowane są na innowacje, 
wzmocnienie miast, rozwój nowoczesnej wsi, przedsiębiorczość, wykorzystanie potencjału 
naukowego i integrację regionu poprawiającą jego spójność. Cele te sformułowane zostały 
następująco: 

1. Wzmacnianie urbanizacji regionu; 

2. Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich; 

3. Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania 
technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu; 

4. Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu. 

Rewitalizacja obszarów kryzysowych w Puławach przyczyni się do realizacji postanowień pierwszego 
celu strategicznego Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
w szczególności wyznaczonego w jego ramach 2 celu operacyjnego – wspieranie ponadlokalnych 
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funkcji miast (np. naukowych, akademickich, kulturalnych, turystycznych), które przyczyniają się do 
dynamizacji rozwoju tych miast i otaczających je obszarów. Działania rewitalizacyjne ukierunkowane 
będą także na zwiększanie potencjału: wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, 
przedsiębiorczości i innowacyjności, co jest w pełni zgodne z założeniami 3 celu strategicznego 
analizowanego dokumentu. Planowany proces rewitalizacji wpisuje się także w założenia 4 celu 
strategicznego, w szczególności celów operacyjnych 2 i 5 (odpowiednio: wspieranie włączenia 
społecznego; racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych 
i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego). 

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 
2020 przyjętego decyzją Komisji Europejskiej C(2015)887 z dnia 12 lutego 2015 r. jest podniesienie 
konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności 
społecznej i terytorialnej. Cel główny osiągany będzie przez interwencję w ramach 13 Osi 
Priorytetowych, obejmujących 10 celów tematycznych pakietu legislacyjnego UE: 

Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje; 

Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie; 

Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw; 

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku; 

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; 

Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów; 

Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego; 

Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport; 

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; 

Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian; 

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne; 

Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; 

Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna. 

Proces rewitalizacji obszarów kryzysowych w mieście Puławy ukierunkowany jest przede wszystkim 
na realizację założeń działania 13.3 wyznaczonego w ramach osi priorytetowej 13 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 – Rewitalizacja obszarów 
miejskich. Celem działania jest odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich prowadząca do 
rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych tych obszarów. W ramach procesu 
rewitalizacji Miasta Puławy wdrażane będą zadania w zakresie głębokiej przebudowy i adaptacji 
zdegradowanych obiektów i obszarów, ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości 
korzystania z przestrzeni, likwidację izolacji obszarów problemowych oraz poprawę jakości życia 
mieszkańców obszarów zdegradowanych. Inwestycje infrastrukturalne w zakresie rewitalizacji, 
ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych, wzmocnią wysiłki na 
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rzecz ograniczania koncentracji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego mieszkańców obszarów 
rewitalizacji. Pozwolą także na odnowę zdegradowanych przestrzeni miejskich, przyczyniając się do 
wzmocnienia ich potencjałów rozwojowych. Planowane działania rewitalizacyjne przyczynią się także 
do realizacji celów pozostałych osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

3. Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z 
perspektywą do 2030 r. 

Strategia rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. przyjęta uchwałą 
Nr IV/33/15 Rady Miasta Puławy z dnia 29 stycznia 2015 r. to długookresowy program działania, 
wyznaczający priorytetowe obszary rozwoju i strategiczne cele niezbędne do realizacji przyjętych 
zamierzeń rozwojowych.  

Dokument wyznacza następującą wizję rozwoju Miasta: Puławy to atrakcyjny subregionalny ośrodek 
miejski województwa lubelskiego, to znaczący w regionie i w kraju ośrodek rozwoju gospodarki 
i nauki, obszar wysokiej jakości życia, wykorzystujący walory środowiska naturalnego; to miasto 
przyjazne dla mieszkańców, turystów i przedsiębiorców, miasto wspierania inwestycji i rozwoju 
przedsiębiorczości. Puławy to miejsce, w którym warto zamieszkać, uczyć się i pracować; miejsce, 
które warto odwiedzić i do niego powracać. Realizacji wizji służyć ma podejmowanie konkretnych 
działań w ramach trzech celów strategicznych, stanowiących główne osie Strategii:  

Cel strategiczny nr I: Wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta. 

Cel strategiczny nr II: Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki. 

Cel strategiczny nr III: Utrzymanie wysokiej jakości życia na terenie Puław. 

Cele rewitalizacji i przedsięwzięcia zaplanowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 
przyczynią się przede wszystkim do realizacji pierwszego celu strategicznego, w ramach którego 
wskazany został Cel pośredni I.1. Kształtowanie przestrzeni miasta służące wszechstronnemu 
rozwojowi oraz zadanie strategiczne I.1.3. Realizacja działań z zakresu rewitalizacji. Planowane 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisują się także w realizację zadania: I.1.2. Funkcjonalne 
wykorzystanie terenów centrum miasta oraz I.4.1. Wsparcie rewaloryzacji zabytkowego zespołu 
pałacowo-parkowego i udostępniania go na potrzeby ruchu turystycznego i mieszkańców Puław.  

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizować będą także założenia celu strategicznego nr II, w ramach 
którego wyznaczono Cel pośredni II.4. Rozwój turystyki i rekreacji oraz zadanie strategiczne II.4.4. 
Utrzymanie i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz dalszy rozwój 
oferty sportowo-rekreacyjnej. 

Działania rewitalizacyjne ukierunkowane będą również na utrzymanie wysokiej jakości życia na trenie 
Puław, co stanowi istotę celu strategicznego nr III, w ramach którego sformułowane zostały takie cele 
pośrednie jak III.1. Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej w Mieście Puławy, III.2. Rozwój kultury, 
III.3. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz III.5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego. Wśród 
zadań strategicznych związanych z celem III, które będą realizowane poprzez wdrażanie 
zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wskazać należy m.in. III.1.1. Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej, III.1.3. Podnoszenie jakości kształcenia i wychowania, III.2.1. Modernizacja obiektów 
instytucji kultury, III.2.2. Wspieranie form upowszechniania kultury oraz działalności twórców, III.3.3. 
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Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym, III.3.7. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu oraz III.5.2. Prowadzenie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

4. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta 
Puławy 

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjęta uchwałą 
Rady Miasta Puławy Nr IV/31/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. określa kierunki polityki przestrzennej 
w odniesieniu do gminy miasta Puławy jako jednostki samorządowej, ale i istotnego ogniwa sieci 
osadniczej położonej wokół miasta oraz istotnego ośrodka miejskiego w skali całego województwa. 
Polityka rozwoju miasta ma na celu ukształtowanie Puław jako pełnowartościowego ośrodka 
miejskiego województwa lubelskiego. 

Za nadrzędny, zasadniczy cel rozwoju i przekształceń struktury przestrzennej Gminy Miasta Puławy 
uznano wykreowanie miasta na znaczący ośrodek gospodarczo-naukowo-turystyczny województwa 
lubelskiego. Nowa wizja miasta ma przyciągnąć do niego inwestorów strategicznych oraz zatrzymać 
w mieście jego mieszkańców. 

W Studium wskazano następujące cele strategiczne: 

 zwiększenie atrakcyjności Puław dla lokalizacji różnych form biznesu, w szczególności 
gospodarki opartej na instytutach naukowych, oraz inwestycjach ponadlokalnych, co 
spowoduje powstanie nowych miejsc pracy w nauce, usługach, biurach oraz, pośrednio, 
w handlu, itp.; 

 zwiększenie dostępności Puław w skali regionu i kraju; 
 stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni dla obecnych i przyszłych mieszkańców 

miasta, poprzez rewitalizację i modernizację istniejących zespołów mieszkaniowych oraz 
realizację nowych; 

 zwiększenie zasobów budownictwa komunalnego dla racjonalnej i samodzielnej polityki 
mieszkaniowej związanej z potrzebami wspólnoty samorządowej. 

Dla osiągnięcia ww. celów strategicznych niezbędna jest realizacja wskazanych w Studium celów 
operacyjnych, z uwzględnieniem wytyczonych kierunków rozwoju przestrzennego Gminy.  

 udostępnienie terenów dla lokalizacji inwestycji o znaczeniu strategicznym dla miasta 
i regionu (terminal przeładunkowo – logistyczny, zespół kulturalno – rekreacyjny w rejonie 
Pałacu Czartoryskich), 

 usprawnienie gminnego systemu transportu i powiązanie go z układem zewnętrznym 
poprzez realizację nowej trasy Północnej Obwodnicy Miasta wraz z przeprawą mostową 
oraz realizację nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Warszawa – Kazimierz – Puławy, 
a także budowę nowego systemu dróg miejskich w południowej części Puław, 

 ukształtowanie (i rehabilitacja) przestrzeni publicznych, w tym ukształtowanie 
funkcjonalnego centrum (city) miasta, 

 rozbudowa systemów infrastruktury technicznej (dozbrojenie terenów), 
 utrzymanie i podkreślenie walorów przyrodniczych miasta – terenów wąwozów 

Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz terenów podnóża zespołu Pałacowo-
Parkowego i nadbrzeży rzeki Wisły. 
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Wśród proponowanych kierunków zmian znalazły się m.in.: 
 odbudowa i kształtowanie przestrzeni publicznych decydujących o percepcji przestrzeni 

miasta w tym przede wszystkim:  
 wykreowanie wyraźnego centrum, które nadałoby kluczowej przestrzeni miasta 

wyraziste, nowoczesne oblicze, oraz zainicjowałoby powstanie dzielnicy 
śródmiejskiej,  

 stworzenie zespołu rekreacyjno – kulturalnego w oparciu o istniejący Zespół 
Pałacowo – Parkowy,  

 nadanie ulicom: Czartoryskich, Centralnej, Piłsudskiego i Al. Partyzantów oraz 
części Lubelskiej charakteru reprezentacyjnych ulic miejskich,  

 aktywna ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego wiążąca się z ich 
ekonomicznym wykorzystaniem,  

 uporządkowanie i rozwój zasobów mieszkaniowych poprzez rewaloryzację zespołów 
mieszkaniowych Wólki Profeckiej oraz Włostowic. 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Puławy uwzględniono zarówno wspomniane cele 
operacyjne, jak i opracowane kierunki rozwoju przestrzennego, dzięki czemu zapewniono jego 
zgodność z omawianym Studium. 

5. Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Puławy na lata 2013-2016 

Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/366/13 
Rady Miasta Puławy z dnia 23 maja 2013 roku to długofalowa koncepcja działania w zakresie polityki 
społecznej obejmująca założenia strategiczne w postaci celów wynikających z sytuacji społeczno-
gospodarczej i potrzeb mieszkańców oraz uwarunkowań zewnętrznych, wskazująca środki ich 
osiągnięcia oraz dążąca do osiągnięcia postępu społecznego. Przesłaniem strategii gminnej w zakresie 
polityki społecznej jest zaplanowanie i realizacja założeń w postaci celów na rzecz rozwiązywania 
istotnych problemów społecznych miasta.  

Cel generalny Strategii określony został następująco: Puławy miastem wysokiego poziomu życia 
i zintegrowanego środowiska lokalnego, stwarzającym możliwości zaspokajania potrzeb wszystkich 
mieszkańców oraz skutecznego rozwiązywania problemów poprzez efektywny system pomocy 
społecznej i aktywność organizacji pozarządowych. 

Osiągnięciu tego celu sprzyjać będzie realizacja pięciu celów strategicznych: 

Cel strategiczny 1. Poprawa warunków i jakości życia. 

Cel strategiczny 2. Poprawa warunków na rynku pracy i ograniczanie bezrobocia. 

Cel strategiczny 3. Efektywna pomoc społeczna. 

Cel strategiczny 4. Wspieranie profilaktyki uzależnień. 

Cel strategiczny 5. Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

Proces rewitalizacji zorientowany jest przede wszystkim na realizację założeń Celu strategicznego 1. 
Poprawa warunków i jakości życia. Wśród celów szczegółowych, które będą realizowane w ramach 
wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wskazać można m.in.: podniesienie jakości edukacji, 
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wzrost uczestnictwa mieszkańców w szeroko pojętym życiu kulturalnym, dalsza poprawa 
i zwiększanie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców, integracja społeczna grup zagrożonych 
wykluczeniem i wykluczonych, poprawa warunków życia osób starszych, niepełnosprawnych 
i przewlekle chorych i umożliwienie im pełnego udziału w życiu społecznym. 

Działania rewitalizacyjne ukierunkowane będą także na poprawę warunków na rynku pracy 
i ograniczanie bezrobocia, co jest istotą celu strategicznego 2. Cele szczegółowe, które znajdą swe 
odzwierciedlenie w realizowanych przedsięwzięciach, to m.in.: włączenie instrumentów polityki 
społecznej w aktywne formy aktywizacji osób bezrobotnych, pełne wykorzystanie możliwości, jakie 
stwarza Powiatowy Urząd Pracy w rozwiązywaniu problemu bezrobocia w mieście, zmniejszenie 
poziomu bezrobocia wśród kobiet, młodzieży i osób 50+.  

Rewitalizacja obszarów kryzysowych w Puławach przyczyni się także do realizacji postanowień 
trzeciego celu strategicznego: efektywna pomoc społeczna, cel szczegółowy: aktywizacja, integracja 
i edukacja społeczności lokalnych.  

Przedsięwzięcia określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Puławy respektują zatem 
założenia „Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2013-
2016” i przyczyniają się do osiągnięcia wskazanych w niej celów. 
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I. CZĘŚĆ – DIAGNOZA 

I.A. Ocena stopnia i skutków wdrażania „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Puławy na lata 2007-2015 (aktualizacja)” 

W toku prac nad opracowaniem LPR przeprowadzono analizę wyników wdrażania wcześniejszych 
działań rewitalizacyjnych. Wyniki tej diagnozy zaprezentowane zostały w załączniku nr 1 do 
dokumentu. 

Celem prowadzenia oceny skutków wdrażania było wsparcie procesu decyzyjnego dotyczącego 
wyboru obszarów i działań rewitalizacyjnych, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak 
komplementarność międzyokresowa projektów. 

I.B. Charakterystyka i diagnoza sytuacji przestrzenno-społeczno-
gospodarczej miasta - podsumowanie 

Do załącznika nr 1 przeniesione zostały wyniki przeprowadzonej analizy sytuacji miasta. 
Podsumowaniem tej analizy jest zestawienie mocnych i słabych stron tej wspólnoty samorządowej 
wraz ze wskazaniem szans i zagrożeń stojących przed nią. 

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się jednostka. 
Służy ona przyporządkowaniu i segregacji informacji. Stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu 
oceny zasobów własnych i wpływu otoczenia. Ułatwia też identyfikację problemów i określenie 
priorytetów rozwoju. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter angielskich słów, stanowiących 
jednocześnie pola przyporządkowania czynników mogących mieć wpływ na powodzenie 
planowanych w przyszłości działań – silne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse 
(opportunities), zagrożenia (threats). 
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Tabela 1 Analiza SWOT 
 SILNE STRONY SŁABE STRONY 

CZ
YN

N
IK

I W
EW

N
ĘT

RZ
N

E 

1) Położenie na nabrzeżu Wisły, w bliskim 
sąsiedztwie dużych ośrodków 
miejskich, takich jak: Warszawa, Lublin, 
Radom oraz atrakcyjnych turystycznie 
ośrodków: Kazimierz Dolny, Nałęczów, 
Janowiec; 

2) Rozbudowany układ komunikacyjny 
miasta; 

3) Liczne zabytki, w tym przede 
wszystkim Zespół pałacowo-parkowy 
Czartoryskich; 

4) Dostępność terenów inwestycyjnych; 
5) Działalność liczącego się na rynku 

krajowym i światowym zakładu 
przemysłu chemicznego – Grupa Azoty 
– Zakłady Azotowe „Puławy” SA; 

6) Możliwość lokowania inwestycji 
w Puławskim Parku Naukowo-
Technologicznym; 

7) Rozwinięta baza naukowo-badawcza; 
działalność ośrodków naukowych; 

8) Rozwinięta infrastruktura komunalna; 
9) Licznie występujące tereny zielone; 
10)  Aktywna i sprawna polityka władz 

samorządowych; 
11)  Rozwinięta infrastruktura edukacyjno-

sportowa; 
12)  Potencjał intelektualny mieszkańców. 

1) Brak wykreowanego centrum miasta; 
2) Brak ukończonej obwodnicy miasta; 
3) Duże natężenie ruchu na drodze 

krajowej i drogach wojewódzkich; 
4) Mała liczba średnich i dużych 

przedsiębiorstw; 
5) Spadający poziom przedsiębiorczości 

mieszkańców; 
6) Starzejące się społeczeństwo; 
7) Ujemne saldo migracji; 
8) Duża liczba osób wymagających 

wsparcia pomocy społecznej; 
9) Bezrobocie strukturalne; 
10) Niewykorzystany potencjał Zespołu 

pałacowo-parkowego jako wizytówki 
Puław; 

11) Wysoki poziom emigracji ludzi 
młodych; 

12) Zbyt małe wykorzystanie potencjału 
naukowo-badawczego we współpracy 
ze środowiskiem gospodarczym; 

13) Niewielka oferta w zakresie 
szkolnictwa wyższego; 

14) Niezadowalający stan techniczny 
zaplecza kulturalnego; 

15) Niewystarczająca jakość świadczeń 
służby zdrowia; 

16) Brak wykreowanego centrum miasta. 
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 SZANSE ZAGROŻENIA 
CZ

YN
N

IK
I Z

EW
N

ĘT
RZ

N
E 

1) Możliwość finansowania inwestycji ze 
środków UE w ramach perspektywy 
finansowej 2014 - 2020; 

2) Rosnąca popularność turystyki 
rzecznej; 

3) Pozyskiwanie nowych inwestorów; 
4) Mobilność, szczególnie ludzi młodych, 

oraz umiejętność przystosowania się 
do wymagań pracodawców; 

5) Dalsza informatyzacja miasta; 
6) Coraz większa dostępność kredytów i 

innych zwrotnych instrumentów 
finansowych dla przedsiębiorstw i 
podmiotów publicznych; 

7) Poprawa koniunktury gospodarczej; 
8) Poprawa dostępności komunikacyjnej 

miasta w skali kraju i regionu; 
9) Poprawa jakości infrastruktury 

drogowej w mieście; 
10)  Wykreowanie wyrazistego centrum 

miasta. 

1) Duża konkurencja ze strony sąsiednich 
większych ośrodków miejskich; 

2) Niska atrakcyjność inwestycyjna 
regionu lubelskiego; 

3) Konkurencja w zakresie możliwości 
pozyskiwania środków na realizację 
przedsięwzięć rozwojowych; 

4) Kojarzenie miasta wyłącznie z 
zakładem przemysłu chemicznego, 
powodującym zanieczyszczenie 
powietrza, co jest barierą dla rozwoju 
turystyki; 

5) Duże uzależnienie poziomu rozwoju 
gospodarczego miasta od kondycji 
Grupy Azoty – Zakłady Azotowe 
„Puławy” SA; 

6) Brak odpowiednich uregulowań 
prawnych ułatwiających zakładanie i 
prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

7) Emigracja młodych ludzi 
spowodowana upatrywaniem szans 
rozwoju w innych, lepiej rozwiniętych 
ośrodkach miejskich; 

8) Zła sytuacja puławskiego SP ZOZ. 

Źródło: Opracowanie własne 

I.C. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter 
potrzeb rewitalizacyjnych 

W poprzednim podrozdziale podsumowano badanie, w którym przeprowadzono próbę 
charakterystyki grup społecznych w Puławach wymagających szczególnego wsparcia, określono 
zjawiska będące najczęstszymi przyczynami występowania trudnej sytuacji życiowej oraz ich skalę. 
Analizy tej dokonano z punktu widzenia całego miasta. W celu zaplanowania skutecznych działań, 
mających na celu rozwiązywanie istniejących problemów społecznych w obszarach ich największego 
nasilenia, należy dokonać analizy wewnątrzmiejskiego zróżnicowania zdiagnozowanych 
niekorzystnych zjawisk (ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, potencjał gospodarczy). 

Analizy nasilenia negatywnych zjawisk dokonano w oparciu o osiem wskaźników obrazujących 
występowanie problemów o charakterze społecznym, gospodarczym oraz technicznym: 

 liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1 000 mieszkańców, 
 udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym, 
 odsetek bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych, 
 liczba przestępstw stwierdzonych na 1 000 mieszkańców, 
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 liczba czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie na 1 000 mieszkańców, 
 liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców, 
 udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców, 
 udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed rokiem 1989 w ogólnej liczbie 

budynków mieszkalnych. 
W pierwszej kolejności w oparciu o ww. wskaźniki dokonano wstępnej analizy problemów 
występujących na poszczególnych ulicach, a następnie określono obszary miasta charakteryzujące się 
szczególną koncentracją tych zjawisk. Wyniki badań zostały omówione poniżej. 

I.C.1. Ubóstwo 

W 2014 roku z pomocy społecznej w Puławach korzystało łącznie 2 490 osób, co oznacza, że na każdy 
1 000 mieszkańców miasta przypadało około 51 osób, które ze względu na trudną sytuację 
materialną objęte były wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W analizie zróżnicowania 
rozkładu zjawiska korzystania z zasiłków pomocy społecznej w strukturze Puław dostrzegalne jest 
bardzo duże jego natężenie w północnej części miasta (rejon Wólki Profeckiej). W obszarze tym na 
każdy 1 000 mieszkańców przypada ponad 320 osób korzystających z materialnego wsparcia MOPS. 
Kumulacja tego problemu dostrzegalna jest także w rejonie Włostowic. Tutaj na każdy 1 000 osób 
przypada około 85 osób objętych pomocą społeczną. Rejon ulic: Zielonej, Piłsudskiego, Czartoryskich 
i Głębokiej charakteryzuje się wartością wspomnianego wskaźnika na poziomie około 73 osób, czyli 
także znacznie przekraczającym średnią dla miasta. Kolejne obszary z widocznym nasileniem 
problemu to rejon ulic Kołłątaja i Leśnej oraz Centralnej i Wróblewskiego. Wyróżnia się także rejon 
ulic Kaniowczyków i Sienkiewicza. Najmniejsza liczba osób korzystających z pomocy społecznej 
w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców charakteryzuje rejon ograniczony ulicami: Kazimierską, 
Kaznowskiego oraz Skowieszyńską. Pomocy materialnej wymaga tutaj średnio jedynie 12 na 1 000 
osób. Dokładną skalę korzystania z zasiłków pomocy społecznej przez ludność Puław obrazuje 
poniższa mapa. 
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Mapa 1 Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (w 2014 r.) 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.bing.com/maps 

Id: 506A68C3-785E-4016-A40E-65115BDFA8EC. Podpisany Strona 20



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 
 

Strona 20 z 275 
 

I.C.2. Bezrobocie 

Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem społecznym, rodzącym szereg patologicznych zjawisk, jest 
długotrwałe bezrobocie. Największym nasileniem problemu bezrobocia charakteryzuje się rejon 
Wólki Profeckiej. Co dziewiąta osoba będąca w wieku produkcyjnym, zamieszkała w tym obszarze, 
figuruje w rejestrze długotrwale bezrobotnych. Dla porównania w całym mieście udział takich osób 
wynosi około 4%. Znaczna liczba osób bezrobotnych zamieszkuje również południową część miasta 
(rejon Włostowic). Szczególnie wyróżnia się tutaj ul. Romów. Ponadto można wyznaczyć jeszcze kilka 
obszarów, gdzie ogólna liczba bezrobotnych jest wysoka. Zjawisko to widoczne jest m.in. w rejonie 
ulic Piaskowej i Kołłątaja. Problem ten obserwuje się również na obszarze wyznaczonym przez ulice 
Czartoryskich i Zieloną, a także w obszarze pomiędzy ulicami Centralną i Wróblewskiego. 
Koncentrację zjawiska widać ponadto w obszarze ulic Gościńczyk i Mikołaja Kopernika. Ostatni 
znaczący obszar znajduje się w okolicach ulic Słowackiego i Sienkiewicza. Wszystkie wymienione 
obszary i skalę bezrobocia w Puławach prezentuje poniższa mapa. 
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Mapa 2 Ogólna liczba bezrobotnych (stan na 31.12.2014 r.) 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.bing.com/maps 
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Jedną z przyczyn długotrwałego bezrobocia są niskie kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych. 
Spośród wszystkich 1 878 osób zarejestrowanych w Puławach jako bezrobotne na dzień 
31.12.2014 r., 232 posiadały jedynie wykształcenie podstawowe. Udział osób z najniższym 
wykształceniem w ogólnej liczbie osób pozostających bez pracy wyniósł zatem 12,35%. Problem 
niskiego wykształcenia osób bezrobotnych dotyczy w największym stopniu mieszkańców rejonu 
Wólka Profecka, gdzie na każde 100 osób bezrobotnych prawie 30 posiada jedynie wykształcenie 
podstawowe. Natężenie omawianego problemu widoczne jest również w rejonie Włostowic. 
W rejonie ulic: Zielonej, Piłsudskiego oraz Czartoryskich osoby z najniższym wykształceniem stanowią 
około 19% wszystkich osób pozostających bez zatrudnienia. Koncentrację zjawiska niskiego 
wykształcenia osób bezrobotnych obserwuje się także w rejonie ulic Kołłątaja, Leśnej 
i Eustachiewicza. Kolejny obszar wyznaczają ulice Centralna i Wróblewskiego. Również rejon ulic 
Sienkiewicza i Kaniowczyków wyróżnia się znaczą liczbą osób bezrobotnych z wykształceniem 
podstawowym. Ostatni obszar, na którym obserwuje się nasilenie występowania omawianego 
problemu, znajduje się pomiędzy ulicami Gościńczyk a Kopernika.  
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Mapa 3 Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym (stan na 31.12.2014 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.bing.com/maps 
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Istotny problem stanowi także bezrobocie długotrwałe. W centralnej części Puław można wskazać 
kilka rejonów, gdzie skumulowana jest duża liczba osób długotrwale bezrobotnych. Pierwszy z nich 
wydzielają ulice Kołłątaja, Leśna i Eustachiewicza. Drugi duży obszar otwiera ul. Czartoryskich. Ciągnie 
się on w kierunku północnym aż do ul. Wróblewskiego. Od południa zamyka go ul. Wojska Polskiego. 
Kolejnym obszarem, na którym obserwuje się koncentrację zjawiska długotrwałego bezrobocia, jest 
rejon ulic Gościńczyk i Kopernika. Ważnym punktem jest też rejon Włostowic, gdzie wyróżniają się 
ulice: Włostowicka, Jana Kilińskiego oraz Romów. Ostatnim ważnym obszarem zamieszkiwanym przez 
dużą liczbę osób długotrwale bezrobotnych jest północna część Puław (rejon Wólki Profeckiej). Na 
poniższej mapie wyszczególnione zostały omówione strefy. 
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Mapa 4 Liczba osób długotrwale bezrobotnych (stan na 31.12.2014 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.bing.com/maps 
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I.C.3. Przestępczość 

W 2014 roku w Puławach zanotowano łącznie 1 200 przestępstw, z czego 51 popełnionych zostało 
przez osoby nieletnie. W mieście w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców zanotowano w przybliżeniu 25 
przestępstw. Największe nasilenie przestępczości w odniesieniu do liczby mieszkańców 
charakteryzuje rejon Wólki Profeckiej. W 2014 roku na każdy 1 000 mieszkańców przypadało tutaj 
około 100 przestępstw. Około 50 czynów tego typu w przeliczeniu 1 tys. ludności odnotowano 
w rejonie ulic: Zielonej, Piłsudskiego, Czartoryskich i Głębokiej. Problem widoczny jest również 
w rejonie ulic Lubelskiej, Augusta Fieldorfa-Nila oraz Gościńczyk. Nasilenie zjawiska obserwuje się 
także w obszarze między ulicami Piaskową a Hugona Kołłątaja. Ponadto należy zwrócić uwagę na 
rejon leżący między ulicą Centralną a Jaworową. Znaczną liczbę przestępstw odnotowano również 
w rejonie ulic Wróblewskiego, Wojska Polskiego i al. Partyzantów, a także w rejonie ulicy 
Słowackiego.  
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Mapa 5 Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem (stan na 31.12.2014 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.bing.com/maps 

Id: 506A68C3-785E-4016-A40E-65115BDFA8EC. Podpisany Strona 28



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 
 

Strona 28 z 275 
 

Najwyższą przestępczość wśród osób nieletnich notuje się na obszarze ograniczonym od północy 
ulicami Lubelską i Piłsudskiego, od wschodu ulicami: Czartoryskich, Głęboką oraz Kazimierską, od 
południa ulica Skowieszyńską, natomiast od południowego zachodu granicą miasta. Na 1 000 osób 
przypada tutaj rocznie średnio około 85 przestępstw popełnionych przez osoby w wieku od 13 do 17 
lat. Dla porównania średnia dla miasta wynosi około 22 tego typu przestępstwa. Najniższa 
przestępczość osób nieletnich, ze średnią wartością wskaźnika zbliżoną do zera, podobnie jak 
w przypadku przestępczości ogółem, charakteryzuje obszar ograniczony od południa ulicami Lubelską 
i Piłsudskiego, od zachodu ulicą Piaskową, natomiast od północy i zachodu terenami leśnymi. 
Lokalizację i skalę przestępczości nieletnich w Puławach przedstawia poniższa mapa. 
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Mapa 6 Liczba czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie (dane za 2014 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.bing.com/maps 
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I.C.4. Potencjał gospodarczy 

O gospodarczym potencjale danego obszaru świadczyć może m.in. przedsiębiorczość jego 
mieszkańców wyrażona w liczbie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przypadających na 
100 osób. Według danych z 2014 roku w Puławach funkcjonowało łącznie 2 799 podmiotów 
gospodarczych, co oznacza, że na 100 mieszkańców przypadało prawie 6 takich jednostek. 
Najwyższym poziomem przedsiębiorczości charakteryzuje się północna część miasta (obszar na 
północ od ulicy Wiślanej, Wólka Profecka, Zarzecze, Majdan, okolice Grupy Azoty Zakłady Azotowe 
„Puławy” SA). Na każde 100 osób przypada tutaj średnio około 14 podmiotów gospodarczych. Około 
10 podmiotów na 100 mieszkańców przypada w okolicach osiedla Górna - Kolejowa, osiedla Kołłątaja 
i Puławskiej Wsi oraz w rejonie ulic Głębokiej, Zielonej, Piłsudskiego i Czartoryskich. 

Z kolei niekorzystnie wygląda wskaźnik liczby firm na 100 mieszkańców w obszarach zabudowy 
wielorodzinnej. Co nieco zaskakujące, niekorzystne odchylenie od średniej dla miasta zanotowano 
także w obszarach zabudowy jednorodzinnej – na części osiedli Górna Kolejowa oraz Włostowice. 

Na mapie zaprezentowano zestawienie lokalizacji, w których szczególnie widoczne jest negatywne 
odchylenie od średniej liczby firm przypadających na 100 mieszkańców. Z uwagi na rodzaj 
charakterystyki, pominięto wskaźniki dla ulic z niewielką liczbą mieszkańców (<25 osób). 
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Mapa 7 Występowanie niekorzystnego odchylenia liczby firm przypadających na 100 mieszkańców (dane za 
2014 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.bing.com/maps 
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Ekonomiczny potencjał lokalnej społeczności wyrażają także wartości wskaźników obciążenia 
demograficznego. Największym potencjałem charakteryzują się te społeczeństwa, w których na 100 
osób w wieku produkcyjnym przypada jak najniższa liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Duży 
i rosnący na przestrzeni lat udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców 
świadczyć może o starzeniu się społeczeństwa i jego słabnącym potencjale ekonomicznym. 
Niekorzystna wartość tego wskaźnika dostarcza także informacji o prognozowanym zmniejszaniu 
potencjału danego obszaru w przyszłości. 

Zgodnie z danymi na dzień 31.12.2014 r. w Puławach na każdych 100 mieszkańców przypadało około 
26 osób w wieku poprodukcyjnym. Najliczniej zamieszkałym przez osoby w wieku poprodukcyjnym 
obszarem jest rejon ulic Leśnej, Eustachiewicza oraz Kołłątaja. Kolejny wyróżniający się obszar 
stanowi rejon ulic Polnej i Wróblewskiego. Mniejsza, jednak nadal wyraźna liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym zamieszkuje obszar ulic Czartoryskich i Zielonej oraz teren pomiędzy ulicami 
Mikołaja Kopernika i Gościńczyk. W centralnej części Puław widoczny jest również duży obszar, na 
którym obserwuje się nasilenie omawianego zjawiska, rozciągający się od ulicy Wojska Polskiego, 
przez al. Partyzantów do ulicy Sienkiewicza. Problem obserwowany jest również w południowej 
części miasta (rejon Włostowic). Na poniższej mapie widać liczbę osób w wieku poprodukcyjnym 
w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców poszczególnych ulic. 
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Mapa 8 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem (stan na 31.12.2014 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.bing.com/maps 
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Na koniec dokonano analizy stanu technicznego budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 
miasta. Najwięcej budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 znajduje się w południowej 
części Puław w rejonie Włostowic. Budynki te rozlokowane są w pasie wydzielonym przez 
ul. Włostowicką i ul. Jana Kilińskiego. W centralnej części Puław można wskazać kilka obszarów, gdzie 
widoczna jest duża liczba budynków wybudowanych przed 1989 rokiem. Pierwszy z nich to fragment 
z ulicami: 6 Sierpnia, Kołłątaja oraz Piaskowa. Kolejne miejsce to ul. Skowieszyńska i teren 
prowadzący do ul. Filtrowej. Również budynki znajdujące się wzdłuż i w bliskim sąsiedztwie ulic 
Juliusza Słowackiego oraz Alberta Chmielewskiego zostały w dużej części wybudowane przed 1989 
rokiem. Tego typu budownictwo widoczne jest również w północnej części Puław wzdłuż ulic Wólka 
Profecka oraz Zarzecze. Dokładny rozmieszczenie wyżej wymienionych stref prezentuje poniższa 
mapa. 
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Mapa 9 Liczba budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 rokiem (stan na 2014 r.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.bing.com/maps 
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I.C.5. Podsumowanie 

Analizując powyższe dane można zauważyć, że negatywne zjawiska koncentrują się w określonych 
obszarach miasta. Na południu uwidacznia się rejon Włostowic, ze szczególnym uwzględnieniem 
ul. Romów. W północnej części miasta obszarem kumulacji negatywnych zjawisk jest rejon Wólki 
Profeckiej. W centrum miasta znajduje się kilka problemowych obszarów. Pierwszy z nich 
zlokalizowany jest między ulicami Gościńczyk a Kopernika. Kolejny obszar wyznaczają ulice Józefa 
Piłsudskiego, Zielona, Czartoryskich i Głęboka. Rejon, w którym obserwuje się występowanie wielu 
negatywnych zjawisk, wyznaczają także ulice Wróblewskiego i Centralna. Ponadto zjawiska 
negatywne zlokalizowane są na obszarach wyznaczonych przez ulicę Lubelską i al. Partyzantów oraz 
ulice Piaskową i Kołłątaja. Poniższa mapa prezentuje lokalizacje obszarów miasta, na których 
widoczna jest koncentracja negatywnych zjawisk. 
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Mapa 10 Negatywne zjawiska na terenie Puław

Źródło: Opracowanie własne na podstawie map open
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Negatywne zjawiska na terenie Puław 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie map openstreetmap.org 

erspektywą do 2030 r. 
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I.D. Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji 

I.D.1. Metodyka delimitacji 

W celu właściwego zaplanowania skutecznego procesu rewitalizacji niezbędne jest przeprowadzenie 
analizy wewnątrzmiejskiego zróżnicowania zjawisk, procesów i problemów w sferach: społecznej, 
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Proces rewitalizacji 
powinien być wdrażany i skoncentrowany w obszarach charakteryzujących się największą skalą 
problemów i zjawisk kryzysowych. 

Delimitacja obszarów zdegradowanych poprzedzona została zgromadzeniem danych z zakresu 
demografii, rynku pracy, polityki społecznej, bezpieczeństwa, działalności gospodarczej i innych 
informacji niezbędnych do wyznaczenia wartości wskaźników w sferach: społecznej, gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. 

W procesie gromadzenia danych na potrzeby delimitacji obszarów zdegradowanych w mieście 
Puławy, pozyskano informacje na temat: 

 liczby ludności (stan na 31.12.2014 r.); 
 liczby osób w wieku produkcyjnym (stan na 31.12.2014 r.); 
 liczby osób w wieku poprodukcyjnym (stan na 31.12.2014 r.); 
 liczby osób nieletnich – od 13 do 17 roku życia (stan na 31.12.2014 r.); 
 liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (w 2014 r.); 
 ogólnej liczby osób bezrobotnych (stan na 31.12.2014 r.); 
 liczby osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym (stan na 31.12.2014 r.); 
 liczby osób długotrwale bezrobotnych (stan na 31.12.2014 r.); 
 liczby stwierdzonych przestępstw ogółem (w 2014 r.); 
 liczby czynów karalnych popełnionych przez nieletnich (w 2014 r.); 
 liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej (stan na 31.12.2014 r.); 
 ogólnej liczby budynków mieszkalnych (stan na 31.12.2014 r.); 
 liczby budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 rokiem (stan na 31.12.2014 r.); 
 liczby przystanków autobusowych (stan na 31.12.2015 r.); 
 powierzchni zalegających płyt azbestowych (stan na 09.2011 r.) 

Ww. dane pozyskano z następujących instytucji: Urząd Miasta Puławy, Powiatowy Urząd Pracy 
w Puławach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach oraz Komenda Powiatowa Policji 
w Puławach. 

Na podstawie uzyskanych danych przeprowadzono analizę wewnątrzmiejskiego zróżnicowania 
występowania problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, w oparciu o wartości ośmiu 
wskaźników: 

 wskaźnik 1 – liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1 tys. ludności; 
 wskaźnik 2 – udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym; 
 wskaźnik 3 – odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej 

liczbie bezrobotnych; 
 wskaźnik 4 – odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności; 
 wskaźnik 5 – liczba przestępstw na 1 tys. ludności; 
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 wskaźnik 6 – liczba czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie na 1 tys. osób 
nieletnich; 

 wskaźnik 7 – liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób; 
 wskaźnik 8 – udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed rokiem 1989 w ogólnej 

liczbie budynków mieszkalnych; 
 wskaźnik 9 – liczba przystanków przypadająca na 1 tys. ludności; 
 wskaźnik 10 – powierzchnia zalegających płyt azbestowych na 1 mieszkańca. 

Kluczowymi i nadrzędnymi aspektami dla wszystkich projektowanych w procesie rewitalizacji 
rozwiązań powinny być aspekty społeczne. Rewitalizacja w pierwszej kolejności ma bowiem służyć 
poprawie jakości życia mieszkańców, co oznacza, że właśnie kwestie społeczne są podstawowymi dla 
wyznaczenia obszarów do objęcia działaniami naprawczymi. Dlatego też zdecydowana większość 
wskaźników, jakimi posłużono się w niniejszej analizie, to wskaźniki diagnozujące nasilenie 
niekorzystnych zjawisk w sferze społecznej. 

Na podstawie zgromadzonych danych miasto podzielone zostało na 19 rejonów, przy wyznaczaniu ich 
granic wzięto pod uwagę rozkład miejsc koncentracji zjawisk kryzysowych na mapach 
przedstawionych we wcześniejszym rozdziale. Uwzględniono również charakterystykę 
poszczególnych części Miasta, rodzaj zabudowy, przeznaczenie gospodarcze. 

Podział Puław na rejony badania został zaprezentowany na poniższej mapie.  
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Mapa 11 Podział Miasta Puławy na rejony poddane badaniu 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Tereny peryferyjne, niezamieszkałe, nie były brane pod uwagę w grupowaniu danych. 

Zestawienie wartości wskaźników ocenianych w trakcie badań zawiera tabela. 

Tabela 2 Wskaźniki zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz 
technicznych ocenione dla rejonów wyznaczonych na obszarze Miasta Puławy 

Rejon 

Wskaźnik 
1 - Liczba 

osób 
korzystają

cych z 
zasiłków 
pomocy 

społecznej 
na 1 tys. 
ludności 

Wskaźnik 
2 -Udział 

długotrwa
le 

bezrobotn
ych wśród 

osób w 
wieku 

produkcyj
nym 

Wskaźnik 3 - 
Odsetek 

osób 
bezrobotnyc

h z 
wykształceni

em 
podstawow

ym w 
ogólnej 
liczbie 

bezrobotnyc
h 

Wskaźnik 
4 - 

Odsetek 
osób w 
wieku 

poproduk
cyjnym w 
ogólnej 
liczbie 

ludności 

Wskaźni
k 5 - 

Liczba 
przestę
pstw na 

1 tys. 
Ludnośc

i 

Wskaźnik 
6 - Liczba 

przestępst
w 

popełnion
ych przez 

osoby 
nieletnie 
na 1 tys. 

osób 
nieletnich 

Wskaźnik 7 
- Liczba 

zarejestrow
anych 

podmiotów 
gospodarki 
narodowej 

na 100 
osób 

Wskaźnik 8 
- Udział 

budynków 
mieszkalny

ch 
wybudowa
nych przed 

rokiem 
1989 w 

ogólnej ich 
liczbie 

Wskaźnik 
9 - Liczba 
przystank

ów 
przypadaj
ąca na 1 

tys. 
mieszkań

ców 

Wskaźnik 
10 - 

powierzc
hnia 

zalegając
ych płyt 

azbestow
ych na 1 
mieszkań

ca 

1 26,22 3,91% 7,94% 24,71% 8,45 6,41 5,80 75,32% 3,50 7,30 

2 12,83 2,10% 7,14% 17,66% 24,64 37,38 8,06 64,19% 4,11 1,47 

3 4,13 1,90% 10,53% 8,67% 13,42 0,00 8,46 13,39% 10,32 3,23 

4 15,43 2,91% 3,98% 26,41% 37,47 93,02 6,41 77,34% 4,41 1,49 

5 28,33 3,78% 9,68% 29,21% 11,33 8,20 3,82 78,89% 1,06 0,49 

6 43,08 3,82% 9,90% 20,88% 12,54 0,00 4,12 87,38% 3,31 2,28 

7 26,03 2,05% 15,09% 23,84% 21,50 0,00 5,58 72,46% 1,89 0,51 

8 59,40 5,08% 12,85% 30,07% 19,55 14,29 4,16 88,61% 1,01 0,08 

9 31,46 3,60% 8,70% 29,33% 32,32 11,58 8,42 90,24% 0,86 0,18 

10 126,49 6,50% 23,81% 23,87% 188,54 74,07 29,59 92,19% 52,51 13,98 

11 364,10 9,00% 28,38% 5,77% 21,79 0,00 2,56 69,77% 0,00 0,10 

12 50,73 5,03% 11,11% 29,82% 10,52 0,00 4,10 91,30% 0,21 0,04 

13 107,32 4,92% 0,00% 30,24% 185,37 0,00 32,68 50,00% 9,76 0,63 

14 44,14 4,98% 10,22% 27,07% 21,05 42,02 4,00 85,45% 1,17 0,11 

15 88,98 4,80% 20,93% 30,69% 35,92 40,82 5,96 93,62% 4,90 0,04 

16 469,03 14,46% 31,82% 9,56% 35,40 0,00 1,77 86,11% 1,77 4,81 

17 0,00 2,50% 0,00% 7,27% 18,18 0,00 9,09 0,00% 0,00 0,00 

18 7333,33 33,33% 0,00% 0,00% 1 000,00 0,00 66,67 0,00% 0,00 106,33 

19 67,23 4,95% 100,00% 27,81% 48,48 1,00 7,96 88,89% 2,12 0,00 

Źródło: Opracowanie własne 

Aby możliwe było uznanie, że w którymś z rejonów występuje bądź nie występuje sytuacja 
kryzysowa, konieczne było ocenienie współistnienia w takim rejonie niekorzystnych zjawisk 
społecznych (wskaźniki 1-6) z niekorzystnymi zjawiskami w obszarze gospodarczym, środowiskowym, 
przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. W związku z faktem, iż planowanym efektem 
programu rewitalizacji w Puławach miało być dotknięcie kwestii aktywności społecznej i zawodowej 
mieszkańców terenów zdegradowanych, ustalono, że warunkiem uznania rejonu za zdegradowany, 
będzie wystąpienie na nim istotnego przekroczenia wskaźników społecznych innych niż związane 
z przestępczością (1-4). Wskaźniki nr 5 i 6 potraktowano jako wskaźniki wspierające, pomagające 
w charakterystyce danego rejonu. 

Jeśli zatem w jakimś rejonie stwierdzono występowanie zjawisk społecznych opisanych wskaźnikami 
1-4 przy jednoczesnym wystąpieniu istotnych negatywnych odchyleń wskaźników gospodarczych, 
środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych (7-10), to taki rejon mógł zostać 
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uznany za obszar zdegradowany. W przypadku braku wskaźników 1-4, możliwe było posłużenie się 
wskaźnikami 5 i 6, ale podlegało to osobnej ocenie zespołu. 

Zestawienie przekroczeń poszczególnych wskaźników wraz z wartościami przekroczeń, znajduje się 
w tabeli na następnej stronie. Jeśli któryś wskaźnik nie przekroczył wartości średniej dla Miasta, nie 
został pokazany. 
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Tabela 3 Wskazanie przekroczeń wskaźników służących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

Rejon 

Wskaźnik 
1 - Liczba 

osób 
korzystaj
ących z 

zasiłków 
pomocy 

społeczne
j na 1 tys. 
ludności 

Wskaźnik 2 
-Udział 

długotrwal
e 

bezrobotny
ch wśród 
osób w 
wieku 

produkcyjn
ym 

Wskaźnik 3 - 
Odsetek 

osób 
bezrobotnyc

h z 
wykształceni

em 
podstawowy
m w ogólnej 

liczbie 
bezrobotnyc

h 

Wskaźnik 4 - 
Odsetek osób 

w wieku 
poprodukcyjn
ym w ogólnej 

liczbie 
ludności 

Wskaźnik 
5 - Liczba 
przestęps
tw na 1 

tys. 
ludności 

Wskaźnik 6 
- Liczba 

przestępstw 
popełnionyc

h przez 
osoby 

nieletnie na 
1 tys. osób 
nieletnich 

Wskaźnik 7 - 
Liczba 

zarejestrowa
nych 

podmiotów 
gospodarki 
narodowej 

na 100 osób 

Wskaźnik 8 - 
Udział 

budynków 
mieszkalnyc

h 
wybudowan

ych przed 
rokiem 1989 

w ogólnej 
ich liczbie 

Wskaźnik 9 
- Liczba 

przystankó
w 

przypadają
ca na 1 tys. 
mieszkańc

ów 

Wskaźnik 10 
- 

powierzchni
a 

zalegających 
płyt 

azbestowych 
na 1 

mieszkańca 

Istotny kryzys 
w obszarze 
społecznym 

bez 
przestępczości 

Istotny 
kryzys - 

przestępcz
ość 

Istotny 
kryzys w 
obszarze 

pozaspołecz
nym 

Obszar 
zdegradow

any? 

1               0,03   6,00     tak   
2           15,04       0,17         
3                   1,94     tak   
4       0,00 12,63 70,68   0,05   0,19   tak     
5       0,03     1,97 0,07 1,64       tak   
6             1,67 0,15   0,99     tak   
7     0,03       0,21 0,01 0,82           
8 7,92 0,01 0,00 0,04     1,63 0,17 1,70   tak   tak tak 
9       0,03 7,48     0,18 1,84       tak   

10 75,01 0,02 0,11   163,70 51,73   0,20   12,68 tak tak tak tak 
11 312,62 0,05 0,16       3,23   2,71   tak   tak tak 
12   0,01   0,04     1,69 0,19 2,50       tak   
13 55,84 0,01   0,04 160,53             tak     
14   0,01   0,01   19,68 1,79 0,14 1,54   tak   tak tak 
15 37,50 0,01 0,09 0,05 11,08 18,48   0,22     tak   tak tak 
16 417,55 0,10 0,19   10,56   4,02 0,14 0,94  3,52 tak   tak tak 
17                 2,71       tak   

18 7281,8
5 0,29     975,16       2,71 105,04     tak   

19 15,75 0,01 0,88 0,02 23,64     0,17 0,58   tak   tak tak 

Źródło: Opracowanie własne 
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Jak wynika z zestawienia, za obszar zdegradowany uznano rejony o numerach 8, 10, 11, 14, 15, 16 
i 19.  

Wstępnie wyznaczone granice tych rejonów zostały następnie poddane zawężeniu, by można było 
określić je w sposób precyzyjny. Wyznaczając granice obszarów zdegradowanych usunięto tereny 
niezamieszkałe i nieposiadające znaczenia w kontekście możliwości prowadzenia na nich działań 
rewitalizacyjnych. 

W wyniku przeprowadzonej analizy na planie Puław wyznaczono obszar zdegradowany obejmujący 
7 rejonów. Zamieszkuje je 17 063 osób, co stanowi 35,25% ogólnej liczby mieszkańców Puław. 

Wskazane w ten sposób obszary zdegradowane zostały następnie ocenione pod kątem możliwości 
i celowości prowadzenia na nich działań rewitalizacyjnych. Dzięki temu możliwe stało się określenie 
obszarów rewitalizacji. 

Przeprowadzona diagnoza sytuacji miasta oraz wewnątrzmiejskiego zróżnicowania skali 
występowania negatywnych zjawisk pozwoliła na wskazanie w obszarze zdegradowanym tych 
rejonów, które charakteryzują się szczególnie niekorzystną sytuacją i mają ponadto istotne 
znaczenie dla rozwoju lokalnego. Obszary te spełniają kryteria uznania ich za obszar rewitalizacji.  

Zostały one poddane szczegółowej analizie omówionej w kolejnym rozdziale niniejszego 
opracowania. Z wymienionych wcześniej siedmiu rejonów za składowe obszaru rewitalizacji uznano: 

 rejon Wólki Profeckiej (nr 16) – w szczególności ze względu na kumulację niekorzystnych 
zjawisk w sferze społecznej, głównie problemów: bezrobocia (szczególnie długotrwałego), 
niskiego poziomu wykształcenia bezrobotnych, ubóstwa, wysokiego poziomu 
przestępczości oraz problemów o charakterze środowiskowym: znaczna ilość zalegającego 
azbestu; 

 rejon Włostowic (nr 11) – ze względu na wysoki odsetek osób korzystających z pomocy 
społecznej, spowodowany w szczególności bezrobociem oraz ubóstwem; 

 rejon ograniczony ulicami: Piaskową, Piłsudskiego, Lubelską, Wojska Polskiego, 
Wróblewskiego, Niemcewicza, Jaworową (nr 8) – głównie ze względu na niewykorzystany 
potencjał gospodarczy centralnej części miasta; 

 rejon ulic: Lubelskiej, Zielonej, Skowieszyńskiej, Sosnowej, Kopernika (nr 14) – głównie 
ze względu na wysoki poziom przestępczości, w szczególności dużej liczby czynów 
zabronionych popełnianych przez osoby nieletnie oraz niewykorzystany potencjał 
gospodarczy centralnej części miasta; 

 rejon ulic: Piłsudskiego, Czartoryskich, Głębokiej (nr 15) – w szczególności ze względu na 
kumulację niekorzystnych zjawisk w sferze społecznej, głównie problemów: bezrobocia 
(szczególnie długotrwałego), niskiego poziomu wykształcenia, ubóstwa oraz wysokiego 
poziomu przestępczości. 

Wśród głównych potrzeb rewitalizacyjnych dostrzeganych na tym terenie wskazać należy przede 
wszystkim: 

 rejon Wólki Profeckiej i Włostowic – poprawa warunków życia i zamieszkania, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców, zmniejszenie poziomu 
bezrobocia, podniesienie kwalifikacji osób pozostających bez zatrudnienia, minimalizacja 
problemu przestępczości, zmniejszenie skali ubóstwa mieszkańców. 

 rejon ograniczony ulicami Piaskową, Piłsudskiego, Lubelską, Wojska Polskiego, 
Wróblewskiego, Niemcewicza, Jaworową – wzmocnienie i wykorzystanie funkcji 

Id: 506A68C3-785E-4016-A40E-65115BDFA8EC. Podpisany Strona 45



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

Strona 45 z 275 
 

centralnego obszaru miasta, wykorzystanie potencjału gospodarczego centralnej części 
miasta poprzez tworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności 
gospodarczej, zmniejszenie poziomu bezrobocia, w tym ograniczanie bezrobocia 
długotrwałego, poprawa warunków życia różnych grup wiekowych mieszkańców. 

 rejon ulic: Lubelskiej, Zielonej, Skowieszyńskiej, Sosnowej, Kopernika – ograniczenie 
zjawiska przestępczości, w szczególności wśród nieletnich, poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców, zmniejszenie poziomu bezrobocia, wykorzystanie potencjału 
gospodarczego obszaru poprzez tworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej, podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej, tworzenie 
warunków dla aktywności różnych grup wiekowych mieszkańców, szczególnie dzieci 
i młodzieży oraz osób starszych; 

 rejon ulic: Piłsudskiego, Czartoryskich, Głębokiej – zmniejszenie problemu bezrobocia, 
w tym bezrobocia długotrwałego, tworzenie warunków do prowadzenia działalności 
gospodarczej, minimalizacja problemu przestępczości, w tym przestępczości nieletnich, 
aktywizacja różnych grup wiekowych mieszkańców (szczególnie młodzieży i osób 
starszych) z wykorzystaniem potencjału osady pałacowo-parkowej, poprawa 
bezpieczeństwa publicznego, renowacja i utrzymanie obiektów zabytkowych, zwiększanie 
atrakcyjności turystycznej obszaru. 

W tabeli na następnej stronie zaprezentowano zestawienie danych wyjściowych dla miasta i dla 
wybranych obszarów. 
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Tabela 4 Dane wyjściowe do przeprowadzenia analizy wskaźnikowej 

Wyszczególnienie Obszar A Obszar B Obszar C Obszar D Obszar E 
Miasto 
Puławy 

Liczba ludności (stan na 
31.12.2014 r.) 

7 929 780 3 421 565 1 225 48 429 

Liczba osób w wieku 
produkcyjnym (stan na 
31.12.2014 r.) 

4 409 500 1926 332 667 28 004 

Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym (stan na 
31.12.2014 r.) 

2 384 45 926 54 376 12 598 

Liczba osób nieletnich – od 13 
do 17 roku życia (stan na 
31.12.2014 r.) 

350 76 119 47 49 2 283 

Liczba osób korzystających 
z zasiłków pomocy społecznej 
(w 2014 r.) 

471 284 151 265 109 2 493 

Ogólna liczba bezrobotnych 
(stan na 31.12.2014 r.) 

358 74 137 66 43 1 881 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych (stan na 
31.12.2014 r.) 

224 45 96 48 32 1 179 

Liczba osób bezrobotnych 
z wykształceniem 
podstawowym (stan na 
31.12.2014 r.) 

46 21 14 21 9 233 

Liczba przestępstw 
stwierdzonych ogółem 
(w 2014 r.) 

155 17 72 20 44 1 203 

Liczba czynów karalnych 
popełnionych przez osoby 
nieletnie (w 2014 r.) 

5 0 5 0 2 51 

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarki 
narodowej (stan na 
31.12.2014 r.) 

330 20 137 10 73 2 804 

Ogólna liczba budynków 
mieszkalnych (2014 r.) 

79 43 55 72 47 3 361 

Liczba budynków 
mieszkalnych wybudowanych 
przed 1989 rokiem (stan na 
2014 r.) 

70 30 47 62 44 2 418 

Liczba przystanków 
autobusowych (stan na 
31.12.2015 r.) 

8 0 4 1 6 131 

Powierzchnia (m2) 
zalegających płyt azbestowych 
( stan na 09.2011 r.) 

645  80 381 2 718 50 62 719 

Źródło: Opracowanie własne 

Zaprezentowana w kolejnym podrozdziale dokładna analiza wskaźnikowa potwierdza występowanie 
sytuacji kryzysowej na wszystkich wytypowanych obszarach. Można je zatem uznać za obszary 
zdegradowane. Ponieważ Miasto zamierza właśnie na nich koncentrować przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne, zostały one w całości określone jako obszary rewitalizacji.  
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Obszary rewitalizacji w Puławach zajmują 189,02 ha, co stanowi 3,74% całkowitej 
powierzchni miasta. Zamieszkuje je 13 920 osób, co stanowi 28,74% ogólnej liczby 
mieszkańców Puław. 

I.D.2. Zasięg przestrzenny i charakterystyka obszarów rewitalizacji 

Poniżej zaprezentowano wyniki analizy wskaźnikowej dla poszczególnych obszarów, a także ich 
charakterystykę wraz ze wskazaniem zdiagnozowanych problemów oraz wstępnego zakresu celów 
działań rewitalizacyjnych. Prawidłowe określenie celów rewitalizacji ma niezwykle istotne znaczenie 
dla skuteczności całego procesu. Cele te muszą wynikać z potrzeb rewitalizacyjnych i być 
ukierunkowane na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z sytuacji kryzysowej poprzez jak 
najpełniejsze wykorzystanie wewnętrznych potencjałów, zarówno samych obszarów, jak i całego 
miasta oraz szans pojawiających się w otoczeniu, a także skuteczną eliminację słabych stron oraz 
ochronę przed skutkami ewentualnych zagrożeń. Dlatego też planowanie celów rewitalizacji dla 
poszczególnych obszarów poprzedzone zostało dokonaniem oceny siły oddziaływania czynników 
analizy SWOT miasta Puławy na rozwój obszarów rewitalizacji. 

Oceny tej dokonało 19 członków Zespołu ds. rewitalizacji poprzez przyporządkowanie każdemu 
z czynników, zdefiniowanych w analizie SWOT miasta Puławy, punktowej oceny obrazującej skalę 
oddziaływania czynnika na dany obszar. Przyjęto trzypunktową skalę oceny, gdzie 0 oznacza brak 
wpływu danego czynnika, 1 – umiarkowany wpływ, 2 – silny wpływ. W celu stworzenia macierzy 
podsumowującej i hierarchizującej czynniki analizy SWOT pod względem ich znaczenia dla rozwoju 
poszczególnych obszarów zsumowano wartości punktowe z kart ocen członków Zespołu. 
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Mapa 12 Lokalizacja obszarów rewitalizacji w Puławach 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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I.D.2.a) Obszar A: Centrum 

I.D.2.a(1) Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar A obejmujący swym zasięgiem ulice: Kowalskiego, Niemcewicza, Polną, Prusa, 
Wróblewskiego, część Alei Partyzantów oraz części ulic: Karpińskiego, Lubelskiej, Olszewskiego, 
Skłodowskiej-Curie i Wojska Polskiego, zajmuje powierzchnię 69,76 ha, co stanowi 1,38% całkowitej 
powierzchni miasta. Zamieszkiwany jest przez 7 929 osób (stan na 31.12.2014 r.), co stanowi 16,37% 
ogólnej liczby mieszkańców Puław. 

Mapa 13 Zasięg przestrzenny obszaru A: Centrum 

 
Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 

Wyznaczony obszar A pełni przede wszystkim funkcje: mieszkaniową, rekreacyjną, administracyjną, 
oświatową, handlowo-usługową. W jego granicach znajduje się szereg istotnych obiektów i instytucji 
publicznych, takich jak: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Młodzieżowy Dom Kultury 
w Puławach, Kino „Sybilla”, Sąd Rejonowy w Puławach, Prokuratura Rejonowa w Puławach, Urząd 
Miasta Puławy, Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Miejskie Przedszkole nr 5 w Puławach, Miejskie 
Przedszkole nr 10 im. Marii Kownackiej w Puławach, Miejskie Przedszkole nr 13 w Puławach, Zespół 
Szkół Nr 1 w Puławach, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach, Zespół Szkół Technicznych 
w Puławach, I Liceum Ogólnokształcące w Puławach, Internat I Liceum Ogólnokształcącego 
w Puławach, Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Puławach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, Filia 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Puławach, Korty tenisowe Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, kościół pw. Matki Bożej Różańcowej, a także dworzec autobusowy. Obszar przecina droga 
krajowa nr 12, co z uwagi na znaczne natężenie ruchu i wynikający z niego poziom hałasu oraz emisji 
spalin, zdecydowanie obniża jakość życia na tym terenie. 
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I.D.2.a(2) Wyniki analizy wskaźnikowej. Potwierdzenie 
występowania sytuacji kryzysowej 

Wyniki analizy wskaźnikowej dla obszaru A wraz z określeniem występowania na nim sytuacji 
kryzysowej według poszczególnych kryteriów przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 5 Wyniki analizy wskaźnikowej - obszar A 

Wskaźnik Obszar A Miasto Puławy 
Potwierdzona 

sytuacja kryzysowa 
(TAK/NIE) 

W1 - Liczba osób korzystających z 
zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. 
ludności 

59,40 51,48 TAK 

W2 – Udział długotrwale bezrobotnych 
wśród osób w wieku produkcyjnym 5,08 4,21 TAK 

W3 – Odsetek osób bezrobotnych z 
wykształceniem podstawowym w ogólnej 
liczbie bezrobotnych 

12,85 12,39 TAK 

W4 – Odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 
ludności 

30,07 26,01 TAK 

W5 – Liczba przestępstw na 1 tys. ludności 19,55 24,84 NIE 
W6 – Liczba przestępstw popełnionych 
przez osoby nieletnie na 1 tys. osób 
nieletnich 

14,29 22,34 NIE 

W7 – Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarki narodowej na 100 osób 

4,16 5,79 TAK 

W8 – Udział budynków mieszkalnych 
wybudowanych przed rokiem 1989 
w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych 

88,61 71,94 TAK 

W9 – liczba przystanków przypadająca na 
1 tys. ludności 

1,01 2,71 TAK 

W10 – powierzchnia zalegających płyt 
azbestowych na 1 mieszkańca 

0,08 1,30 NIE 

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 

Zgodnie z przedstawionymi w powyższej tabeli wynikami analizy wskaźnikowej dla obszaru A 
obejmującego centralną część miasta, aż siedem spośród dziesięciu wskaźników potwierdza 
występowanie na tym terenie sytuacji kryzysowej, w tym trzy dotyczą sfery społecznej. 

Pierwszym zdiagnozowanym na badanym obszarze problemem jest problem ubóstwa, który 
przejawia się w udziale osób korzystających z pomocy społecznej wśród wszystkich mieszkańców 
przekraczającym średnią wartość dla miasta. Na każdy 1 tys. ludności w tym obszarze przypada ponad 
59 osób korzystających ze wsparcia MOPS, tj. o przeszło 15% więcej niż w skali całego miasta.  

Jednym z najczęstszych powodów ubóstwa, a w konsekwencji również korzystania z pomocy 
społecznej, jest bezrobocie, w szczególności długotrwałe. Trudna sytuacja na badanym obszarze A 
potwierdzona została także analizą wskaźnika udziału długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku 
produkcyjnym oraz wskaźnika odsetka osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym 
w ogólnej liczbie bezrobotnych. W Puławach na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 
4 osoby długotrwale bezrobotne. Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym 
w ogólnej liczbie osób pozostających bez zatrudnienia wynosi natomiast 12,39%. Na badanym 
obszarze analizowane wskaźniki przyjmują wartości wyższe niż średnia dla miasta (odpowiednio 
5,08% i 12,85%). 
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Obszar A charakteryzuje się ponadto niekorzystną sytuacją w sferze gospodarczej. Poziom 
przedsiębiorczości mierzony liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest tu bowiem niższy niż w przypadku całego miasta i wynosi 
4,16 (wartość wskaźnika dla całego miasta kształtuje się na poziomie 5,79). 

Gorszy jest także potencjał ekonomiczny obszaru wyrażony wskaźnikiem obrazującym udział osób 
w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. Dla badanego obszaru przyjmuje on wartość 
przekraczającą 30%, podczas gdy w skali całego miasta jest to około 26%. 

Wzrastająca liczba ludności w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym spadku liczby młodych osób 
na przestrzeni ostatnich kilku lat świadczy o postępującym zjawisku starzenia się lokalnej 
społeczności. Jeśli taki stan będzie się utrzymywał w dłuższej perspektywie czasowej, to w przyszłości 
doprowadzi do zbyt dużego obciążenia demograficznego i zatrzymania rozwoju gospodarczego 
obszaru. 

Problemem natury technicznej występującym na analizowanym obszarze, jest niska wartość zasobu 
mieszkaniowego. Udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 rokiem w ogólnej ich 
liczbie wynosi bowiem 88,61% i jest o prawie 17 pp. wyższy niż w skali całego miasta. Świadczyć to 
może o znacznej degradacji zasobu mieszkaniowego tego obszaru. 

Problemem przestrzenno-funkcjonalnym obszaru A jest niezadowalające skomunikowanie z resztą 
miasta, co w znacznym stopniu wpływa na komfort życia mieszkańców. Wskaźnik „liczba przystanków 
na 1 tys. ludności” osiąga tutaj wartość 1,01 i jest znacznie niższy niż w przypadku całego miasta 
(wartość wskaźnika dla całego miasta wynosi 2,71). 

I.D.2.a(3) Potencjał obszaru 

Centralna część Puław, pomimo występujących nań licznych problemów natury społecznej, 
gospodarczej oraz technicznej, charakteryzuje się wysokim potencjałem związanym z lokalizacją 
istotnych w samym mieście, a także w powiecie instytucji kultury i edukacji, jak również licznych 
obiektów oraz miejsc sportu i rekreacji. Znajduje się tu bowiem Puławski Ośrodek Kultury „Dom 
Chemika”, Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, Kino „Sybilla” oraz szereg placówek oświaty 
i wychowania. 

Należy również podkreślić ogromny, choć wciąż jeszcze niewykorzystany potencjał terenów 
możliwych do zagospodarowania. Są to m.in. okolice Ogrodu Jordanowskiego oraz terenu u zbiegu 
ulic Wróblewskiego i Kusocińskiego w północnej części obszaru, jego centralna część, jak również 
tereny dawnego dworca autobusowego, które wymagają podjęcia działań na rzecz nadania im 
nowych funkcji. 

Ze względu na lokalizację obszaru w centralnej części Puław, do jego kluczowych potencjałów należy 
usytuowanie ważnych w skali miasta przedsiębiorstw dających miejsca pracy i decydujących 
o rozwoju gospodarczym. 

Jako istotny potencjał obszaru A należy ponadto traktować wysoki poziom zaangażowania 
społecznego mieszkańców przejawiający się znaczną ich aktywnością w procesie konstruowania 
Budżetu Obywatelskiego, zarówno w fazie składania wniosków, jak i głosowania. 
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I.D.2.a(4) Analiza SWOT 

Przeprowadzone badanie, którego przedmiotem była ocena siły oddziaływania czynników 
zdiagnozowanych w analizie SWOT dla miasta Puławy na potencjał rozwojowy obszaru A, pozwala 
stwierdzić, że największy wpływ na rozwój obszaru spośród wszystkich mocnych stron miasta Puławy 
ma działalność Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA, aktywność i sprawna polityka lokalna 
władz samorządowych, rozwinięta infrastruktura edukacyjno-sportowa oraz rozwinięta infrastruktura 
komunalna. 

Aby obszar rewitalizacji A mógł rozwijać się w odpowiednim tempie niezwykle ważne jest 
wykorzystanie pojawiających się w otoczeniu szans. Za najważniejsze członkowie Zespołu ds. 
rewitalizacji uznali: możliwość finansowania inwestycji ze środków UE, wzrost zapotrzebowania na 
usługi turystyczne, współpracę z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, rosnącą popularność 
turystyki rzecznej oraz poprawę koniunktury gospodarczej. 

Zrównoważony rozwój obszaru uzależniony jest nie tylko od skutecznego wykorzystania mocnych 
stron i szans pojawiających się w otoczeniu, ale także od efektywnej minimalizacji niekorzystnego 
wpływu czynników zdefiniowanych jako słabe strony oraz zagrożenia. Do najistotniejszych spośród 
słabych stron w kontekście potencjału rozwojowego obszaru A należą: starzenie się społeczeństwa, 
emigracja ludzi młodych, ubóstwo oraz ujemne saldo migracji. 

Za najważniejsze zagrożenia Zespół ds. rewitalizacji uznał natomiast: dalszą emigrację ludzi młodych, 
duże uzależnienie poziomu rozwoju od kondycji Zakładów Azotowych „Puławy” SA, konkurencję 
w zakresie możliwości pozyskania środków na realizację przedsięwzięć rozwojowych oraz brak 
aktywności społecznej i obywatelskiej. 

Poniższa macierz prezentuje wyniki przeprowadzonego badania siły oddziaływania mocnych i słabych 
stron oraz szans i zagrożeń miasta Puławy na potencjał rozwojowy obszaru A. 

Tabela 6 Macierz SWOT Zespołu ds. rewitalizacji – ocena siły oddziaływania mocnych i słabych stron oraz 
szans i zagrożeń miasta Puławy na potencjał rozwojowy obszaru A 

Mocne strony Ocena  Słabe strony Ocena 
Działalność Grupy Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” SA 

32  Starzejące się społeczeństwo 36 

Aktywność i sprawna polityka lokalna 
władz samorządowych 

30  Wysoki poziom emigracji ludzi młodych 34 

Rozwinięta infrastruktura edukacyjno-
sportowa 

29  
Duża liczba osób wymagających 
wsparcia pomocy społecznej 

34 

Rozwinięta infrastruktura komunalna 28  Ujemne saldo migracji 30 
Rozbudowany układ komunikacyjny 
miasta 

26  Bezrobocie strukturalne 28 

Rozwinięta sieć komunikacji publicznej 26  
Nasilenie problemów społecznych, 
istnienie dużych grup społecznych 
zagrożonych wykluczeniem 

28 

Potencjał intelektualny mieszkańców 24  Brak ukończonej obwodnicy miasta 26 
Duży udział terenów zielonych 23  Duże natężenie ruchu 26 
Położenie w sąsiedztwie atrakcyjnych 
turystycznie ośrodków, takich jak 
Kazimierz Dolny, Nałęczów, Janowiec 

22  Niski poziom przedsiębiorczości 26 

Nadwiślańskie położenie miasta; 
sąsiedztwo dużych ośrodków miejskich, 
takich jak Warszawa czy Lublin 

19  
Niewystarczająca jakość świadczeń 
służby zdrowia 

24 

Bogactwo dziedzictwa kulturowego 16  
Niezadowalający stan techniczny 
zaplecza kulturalnego 

22 
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Dostępność terenów inwestycyjnych 14  Brak wykreowanego centrum miasta 20 
Rozwinięta baza naukowo - techniczna; 
działalność ośrodków naukowych 

14  
Niewykorzystany potencjał turystyczny 
i rekreacyjny 

18 

Możliwość lokowania inwestycji 
w Puławskim Naukowym Parku 
Technologicznym 

14  
Niewielka oferta w zakresie szkolnictwa 
wyższego 

15 

   
Zbyt małe wykorzystanie potencjału 
naukowo – badawczego we współpracy 
ze środowiskiem gospodarczym 

11 

   Degradacja obiektów zabytkowych 10 
   Degradacja chodników 2 
     

Szanse Ocena  Zagrożenia Ocena 
Możliwość finansowania inwestycji ze 
środków UE 

35  Emigracja młodych ludzi 35 

Wzrost zapotrzebowania na usługi 
turystyczne 

32  
Duże uzależnienie poziomu rozwoju od 
kondycji Zakładów Azotowych "Puławy" 
S.A. 

31 

Współpraca z ośrodkami naukowymi 
w kraju i za granicą 

31  
Konkurencja w zakresie możliwości 
pozyskania środków na realizację 
przedsięwzięć rozwojowych 

28 

Rosnąca popularność turystyki rzecznej 29  
Brak aktywności społecznej 
i obywatelskiej 

26 

Poprawa koniunktury gospodarczej 29  Niska atrakcyjność inwestycyjna regionu 
lubelskiego 

25 

Pozyskiwanie nowych inwestorów 27  Zła sytuacja SP ZOZ w Puławach 24 

Postępująca informatyzacja 27  
Niedostateczny poziom innowacyjności 
i kreatywności w gospodarce 

23 

Dostępność kredytów i innych 
zwrotnych instrumentów finansowych 
dla przedsiębiorstw 

25  
Brak odpowiednich uregulowań 
prawnych ułatwiających zakładanie 
i prowadzenie działalności gospodarczej 

18 

Poprawa dostępności komunikacyjnej 
miasta w skali kraju i regionu 

25  
Zła opinia na temat czystości powietrza 
w Puławach 

11 

Mobilność społeczeństwa, umiejętność 
przystosowania się do wymagań 
pracodawców 

24  
Utrudniona realizacja inwestycji 
wynikająca z ograniczeń 
konserwatorskich 

6 

Poprawa jakości infrastruktury drogowej 
w mieście 

22    

Wykreowanie wyrazistego centrum 
miasta 

17    

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 

I.D.2.a(5) Cele rewitalizacji 

Na podstawie przeprowadzonej powyżej analizy, w obszarze A wytypowano następujące cele 
rewitalizacji: 

 zmniejszenie poziomu bezrobocia, 
 podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych i ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy, 
 aktywizacja osób bezrobotnych, 
 ograniczenie emigracji młodych, zdolnych ludzi, 
 zapobieganie mechanizmom wykluczenia społecznego, izolacji i marginalizacji 

najsłabszych i najbardziej zagrożonych grup społecznych, 
 ograniczenie zjawiska ubóstwa mieszkańców, 
 wzrost przedsiębiorczości mieszkańców, 
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 efektywna współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą przekładająca się na 
wzrost potencjału kapitału ludzkiego, 

 zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych, 
 poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej obszaru, 
 efektywne wykorzystywanie środków UE dla zrównoważonego rozwoju obszaru. 

I.D.2.b) Obszar B: Włostowice 

I.D.2.b(1) Ogólna charakterystyka obszaru 

Wyznaczony w południowej części miasta obszar B, obejmujący rejon ulic Romów i Norblina, pełni 
głównie funkcję mieszkaniową. Obszar zamieszkiwany jest przez 780 osób, co stanowi 1,61% ogólnej 
liczby mieszkańców miasta. Zajmuje powierzchnię 7,63 ha, co stanowi 0,15% całkowitej powierzchni 
Puław. 

Mapa 14 Zasięg przestrzenny obszaru B: Włostowice 

 
Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 

I.D.2.b(2) Wyniki analizy wskaźnikowej. Potwierdzenie 
występowania sytuacji kryzysowej 

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki analizy wskaźnikowej dla obszaru B. 
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Tabela 7 Wyniki analizy wskaźnikowej – obszar B 

Wskaźnik Obszar B Miasto Puławy 
Potwierdzona 

sytuacja kryzysowa 
(TAK/NIE) 

W1 - Liczba osób korzystających z zasiłków 
pomocy społecznej na 1 tys. ludności 

364,10 51,48 TAK 

W2 – Udział długotrwale bezrobotnych 
wśród osób w wieku produkcyjnym 

9,00 4,21 TAK 

W3 – Odsetek osób bezrobotnych z 
wykształceniem podstawowym w ogólnej 
liczbie bezrobotnych 

28,38 12,39 TAK 

W4 – Odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 
ludności 

5,77 26,01 NIE 

W5 – Liczba przestępstw na 1 tys. ludności 21,79 24,84 NIE 
W6 – Liczba przestępstw popełnionych 
przez osoby nieletnie na 1 tys. osób 
nieletnich 

0,00 22,34 NIE 

W7 – Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarki narodowej na 100 osób 

2,56 5,79 TAK 

W8 – Udział budynków mieszkalnych 
wybudowanych przed rokiem 1989 
w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych 

69,77 71,94 NIE 

W9 – liczba przystanków przypadająca na 
1 tys. ludności 

0,00 2,71 TAK 

W10 – powierzchnia zalegających płyt 
azbestowych na 1 mieszkańca 

0,10 1,30 NIE 

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 

Zgodnie z powyższą analizą, sytuacja kryzysowa na obszarze B została potwierdzona według pięciu 
kryteriów, z czego trzy to kryteria społeczne. 

Pierwszym istotnym problemem zdiagnozowanym na analizowanym obszarze jest problem ubóstwa 
i wykluczenia społecznego. Jego miarą jest liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej przypadająca na 1 tys. mieszkańców. Z danych MOPS wynika, że co trzecia osoba 
zamieszkująca teren osiedla Włostowice w rejonie ulic Romów i Norblina korzysta ze świadczeń 
pomocy społecznej. Jest to wartość ponad siedmiokrotnie wyższa niż średnia dla miasta. 

Trudna sytuacja materialna rodzin najczęściej spowodowana jest bezrobociem jednego, 
a niejednokrotnie wszystkich członków rodziny. Udział długotrwale bezrobotnych w liczbie osób 
w wieku produkcyjnym, jak również odsetek bezrobotnych z wykształceniem podstawowym wśród 
wszystkich osób pozostających bez pracy są przeszło dwukrotnie wyższe niż ma to miejsce 
w odniesieniu do całego miasta i wynoszą odpowiednio 9% i 28,4%. Potwierdza to ogromną skalę 
problemu bezrobocia oraz niską jakość potencjalnego zasobu pracy na analizowanym obszarze. 

Dodatkowo obszar B cechuje niski stopień przedsiębiorczości mieszkańców przejawiający się przeszło 
dwukrotnie niższą wartością wskaźnika „Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej 
na 100 osób”. 

Problem o charakterze przestrzenno-funkcjonalnym stanowi niezadowalający poziom 
skomunikowania z resztą miasta. W granicach podobszaru nie został zlokalizowany żaden przystanek, 
co niekorzystnie wpływa na jakość zamieszkania na tym terenie. 
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I.D.2.b(3) Potencjał obszaru 

Największym potencjałem obszaru B obejmującym okolice ulic Romów i Norblina jest dostępność 
możliwych do zagospodarowania terenów. Potencjał ten, jakkolwiek ogromny, wciąż pozostaje 
niewykorzystany. Oczekiwania mieszkańców koncentrują się na przeznaczeniu tych terenów na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, co umożliwiłoby im aktywne spędzanie czasu wolnego oraz 
przyczyniłoby się do podniesienia poziomu integracji między różnymi grupami społecznymi 
mieszkającymi na tym terenie. 

I.D.2.b(4) Analiza SWOT 

Za najistotniejsze czynniki, w kontekście rozwoju obszaru B, zdefiniowane w analizie SWOT miasta 
Puławy jako mocne strony, na podstawie przeprowadzonego badania uznano: rozbudowany układ 
komunikacyjny, rozwiniętą infrastrukturę komunalną, położenie w sąsiedztwie atrakcyjnych 
turystycznie ośrodków, aktywność i sprawną politykę lokalną władz samorządowych oraz działalność 
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA. 

Główne szanse, od wykorzystania których zależeć będzie stan rozwoju obszaru B, to: poprawa 
koniunktury gospodarczej, możliwość finansowania inwestycji ze środków UE, poprawa jakości 
infrastruktury drogowej w mieście oraz postępująca informatyzacja. 

Członkowie Zespołu ds. rewitalizacji jako najistotniejsze słabe strony Puław, które mogą mieć 
największy negatywny wpływ na obszar B, wskazali: nasilenie problemów społecznych, istnienie 
dużych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, dużą liczbę osób wymagających wsparcia 
pomocy społecznej, bezrobocie strukturalne oraz niski poziom przedsiębiorczości. 

Do zewnętrznych czynników stanowiących największe zagrożenie dla rozwoju obszaru Włostowic 
zaliczono: brak aktywności społecznej i obywatelskiej, emigrację ludzi młodych, konkurencję 
w zakresie pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięć rozwojowych, duże uzależnienie 
poziomu rozwoju od kondycji Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA. 

Poniższa macierz prezentuje wyniki przeprowadzonego badania siły oddziaływania mocnych i słabych 
stron oraz szans i zagrożeń miasta Puławy na potencjał rozwojowy obszaru B. 
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Tabela 8 Macierz SWOT Zespołu ds. rewitalizacji – ocena siły oddziaływania mocnych i słabych stron oraz 
szans i zagrożeń miasta Puławy na potencjał rozwojowy obszaru B 

Mocne strony Ocena  Słabe strony Ocena 

Rozbudowany układ komunikacyjny 
miasta 

24  
Nasilenie problemów społecznych, 
istnienie dużych grup społecznych 
zagrożonych wykluczeniem 

37 

Rozwinięta infrastruktura komunalna 24  
Duża liczba osób wymagających 
wsparcia pomocy społecznej 

36 

Położenie w sąsiedztwie atrakcyjnych 
turystycznie ośrodków, takich jak 
Kazimierz Dolny, Nałęczów, Janowiec 

21  Bezrobocie strukturalne 35 

Aktywność i sprawna polityka lokalna 
władz samorządowych 

21  Niski poziom przedsiębiorczości 27 

Działalność Zakładów Azotowych 
"Puławy" S.A. 

21  Wysoki poziom emigracji ludzi młodych 26 

Rozwinięta sieć komunikacji publicznej 20  Starzejące się społeczeństwo 25 
Potencjał intelektualny mieszkańców 18  Ujemne saldo migracji 21 
Nadwiślańskie położenia miasta; 
sąsiedztwo dużych ośrodków miejskich, 
takich jak Warszawa czy Lublin 

17  
Niewykorzystany potencjał turystyczny 
i rekreacyjny 

14 

Dostępność terenów inwestycyjnych 15  Brak ukończonej obwodnicy miasta 12 

Duży udział terenów zielonych 14  
Niewystarczająca jakość świadczeń 
służby zdrowia 12 

Rozwinięta baza naukowo - techniczna; 
działalność ośrodków naukowych 

12  Brak wykreowanego centrum miasta 11 

Możliwość lokowania inwestycji 
w Puławskim Naukowym Parku 
Technologicznym 

11  Duże natężenie ruchu 11 

Rozwinięta infrastruktura edukacyjno – 
sportowa 

8  
Niewielka oferta w zakresie szkolnictwa 
wyższego 

11 

Bogactwo dziedzictwa kulturowego 5  
Niezadowalający stan techniczny 
zaplecza kulturalnego 

11 

   
Zbyt małe wykorzystanie potencjału 
naukowo – badawczego we współpracy 
ze środowiskiem gospodarczym 

10 

   Degradacja obiektów zabytkowych 6 
   Degradacja chodników 2 
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Szanse Ocena  Zagrożenia Ocena 

Poprawa koniunktury gospodarczej 29  
Brak aktywności społecznej 
i obywatelskiej 

29 

Możliwość finansowania inwestycji ze 
środków UE 

28  Emigracja młodych ludzi 27 

Poprawa jakości infrastruktury drogowej 
w mieście 

26  
Konkurencja w zakresie możliwości 
pozyskania środków na realizację 
przedsięwzięć rozwojowych 

25 

Postępująca informatyzacja 24  
Duże uzależnienie poziomu rozwoju od 
kondycji Zakładów Azotowych "Puławy" 
S.A. 

23 

Poprawa dostępności komunikacyjnej 
miasta w skali kraju i regionu 

20  
Niska atrakcyjność inwestycyjna regionu 
lubelskiego 

22 

Mobilność społeczeństwa, umiejętność 
przystosowania się do wymagań 
pracodawców 

19  
Niedostateczny poziom innowacyjności 
i kreatywności w gospodarce 

21 

Dostępność kredytów i innych 
zwrotnych instrumentów finansowych 
dla przedsiębiorstw 

19  Zła sytuacja SP ZOZ w Puławach 21 

Pozyskiwanie nowych inwestorów 18  
Brak odpowiednich uregulowań 
prawnych ułatwiających zakładanie 
i prowadzenie działalności gospodarczej 

16 

Wzrost zapotrzebowania na usługi 
turystyczne 

15  Zła opinia na temat czystości powietrza 
w Puławach 

10 

Rosnąca popularność turystyki rzecznej 11  
Utrudniona realizacja inwestycji 
wynikająca z ograniczeń 
konserwatorskich 

6 

Współpraca z ośrodkami naukowymi 
w kraju i zagranicą 

9    

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 

I.D.2.b(5) Cele rewitalizacji 

Przeprowadzona powyżej analiza wskaźnikowa oraz analiza SWOT obszaru B pozwoliła na wskazanie 
następujących celów rewitalizacji dla rejonu ulic Romów i Norblina: 

 zmniejszenie poziomu bezrobocia, szczególnie długotrwałego; 
 podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych i ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy; 
 aktywizacja osób bezrobotnych; 
 zmniejszenie poziomu zjawiska emigracji ludzi młodych; 
 wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej; 
 wykorzystanie potencjału intelektualnego mieszkańców; 
 zapobieganie mechanizmom wykluczenia społecznego, izolacji i marginalizacji 

najsłabszych i najbardziej zagrożonych grup społecznych; 
 ograniczenie poziomu ubóstwa mieszkańców; 
 wzrost przedsiębiorczości mieszkańców; 
 zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych; 
 poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej obszaru; 
 efektywne wykorzystanie dostępnych środków UE dla zrównoważonego rozwoju obszaru. 
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I.D.2.c) Obszar C: os. Niwa 

I.D.2.c(1) Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar C ograniczony ulicami Kaniowczyków, Norwida, Lessla, Na Stoku, Saperów Kaniowskich, 
Pszczelą i Sadową zamieszkiwany jest przez 3 421 osoby, co stanowi 7,06% ogólnej liczby 
mieszkańców Puław. Zajmuje on powierzchnię 38,19 ha (0,76% całkowitej powierzchni miasta). Jego 
główne funkcje to: mieszkaniowa, rekreacyjna, administracyjna, oświatowa oraz handlowo-usługowa. 

W granicach obszaru znajdują się placówki oświatowe (Miejskie Przedszkole nr 3 w Puławach, 
Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach, Szkoła Podstawowa nr 9 w Puławach, Szkoła Podstawowa nr 
11 w Puławach, Gimnazjum Nr 3 w Puławach, Gimnazjum nr 4 w Puławach, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Puławach, II Liceum Ogólnokształcące w Puławach) oraz Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. 

Obszar przecina droga krajowa nr 12, co z uwagi na znaczne natężenie ruchu i wynikający z niego 
poziom hałasu oraz emisji spalin, zdecydowanie obniża jakość życia mieszkańców. 

Mapa 15 Zasięg przestrzenny obszaru C: os. Niwa 

 
Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 
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I.D.2.c(2) Wyniki analizy wskaźnikowej. Potwierdzenie 
występowania sytuacji kryzysowej 

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki analizy wskaźnikowej dla obszaru C. 

Tabela 9 Wyniki analizy wskaźnikowej – obszar C 

Wskaźnik Obszar C Miasto Puławy 
Potwierdzona 

sytuacja kryzysowa 
(TAK/NIE) 

W1 - Liczba osób korzystających z zasiłków 
pomocy społecznej na 1 tys. ludności 44,14 51,48 NIE 

W2 – Udział długotrwale bezrobotnych 
wśród osób w wieku produkcyjnym 

4,98 4,21 TAK 

W3 – Odsetek osób bezrobotnych z 
wykształceniem podstawowym w ogólnej 
liczbie bezrobotnych 

10,22 12,39 NIE 

W4 – Odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 
ludności 

27,07 26,01 TAK 

W5 – Liczba przestępstw na 1 tys. ludności 21,05 24,84 NIE 
W6 – Liczba przestępstw popełnionych 
przez osoby nieletnie na 1 tys. osób 
nieletnich 

42,02 22,34 TAK 

W7 – Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarki narodowej na 100 osób 

4,00 5,79 TAK 

W8 – Udział budynków mieszkalnych 
wybudowanych przed rokiem 1989 
w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych 

85,45 71,94 TAK 

W9 – liczba przystanków przypadająca na 
1 tys. ludności 1,17 2,71 TAK 

W10 – powierzchnia zalegających płyt 
azbestowych na 1 mieszkańca 

0,11 1,30 NIE 

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 

Niekorzystną sytuację na obszarze C potwierdza sześć spośród dziesięciu analizowanych kryteriów, 
z których połowa odnosi się do kwestii społecznych. 

Największym problemem o charakterze społecznym obserwowanym na obszarze C jest wysoka 
przestępczość wśród osób nieletnich. Wartość wskaźnika „Liczba przestępstw popełnionych przez 
osoby nieletnie na 1 tys. osób nieletnich” wynosi na tym obszarze ponad 42, podczas gdy w skali 
miasta jest to nieco ponad 22. Wysoka przestępczość wśród osób młodych może być spowodowana 
brakiem perspektyw rozwojowych, ubóstwem, czy bezrobociem rodziców. 

Sytuacja kryzysowa zdiagnozowana w obszarze C dotyczy również nieznacznie wyższego niż w skali 
miasta poziomu długotrwałego bezrobocia. W sferze gospodarczej istotnym problemem jest niski 
poziom przedsiębiorczości mieszkańców. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 
obszarze C przypadająca na 100 osób wynosi tutaj 4, podczas gdy w skali całego miasta jest to niemal 
5,8. Potencjał gospodarczy obniżany jest także poprzez postępujący proces starzenia się 
społeczeństwa. 

Na analizowanym obszarze zdiagnozowano również niekorzystną sytuację o charakterze 
funkcjonalno-przestrzennym przejawiającą się znacznym poziomem degradacji zasobu 
mieszkaniowego. Udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 rokiem wynosi tutaj 
bowiem 85% i jest tym samym o 13 pp. wyższy niż ma to miejsce w skali całego miasta. 
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Problemem przestrzenno-funkcjonalnym obszaru jest niezadowalający poziom skomunikowania 
z resztą miasta, co w znaczny sposób wpływa na komfort życia mieszkańców. Wskaźnik „liczba 
przystanków na 1 tys. ludności” przyjmuje na tym terenie wartość 1,17, podczas gdy w skali miasta 
jest to niemal 3 (2,71). 

I.D.2.c(3) Potencjał obszaru 

Wśród głównych potencjałów obszaru C należy wskazać dostępność wielu terenów możliwych do 
zagospodarowania. Jednym z najistotniejszych tego typu miejsc są Błonia Miejskie, które wymagają 
zagospodarowania z przeznaczeniem na funkcje sportowo-rekreacyjne i wypoczynkowe. Ponadto na 
obszarze znajduje się wiele terenów zielonych, jednak wymagają one uporządkowania, istnieje także 
potrzeba tworzenia nowych obszarów zieleni miejskiej.  

I.D.2.c(4) Analiza SWOT 

Przeprowadzone badanie oceny siły oddziaływania mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 
miasta Puławy na potencjał rozwojowy obszaru C, za najważniejsze mocne strony pozwala uznać: 
rozwiniętą infrastrukturę komunalną, działalność Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA, 
rozbudowany układ komunikacyjny miasta, aktywność i sprawną politykę lokalną władz 
samorządowych oraz rozwiniętą infrastrukturę edukacyjno-sportową. 

Do kluczowych szans mających wpływ na rozwój obszaru C należą: możliwość finansowania inwestycji 
ze środków UE, postępująca informatyzacja, poprawa koniunktury gospodarczej oraz mobilność 
społeczeństwa i umiejętność przystosowania się do wymagań pracodawców. 

Efektywny rozwój obszaru zależy głównie od skuteczności w eliminacji takich słabych stron jak: 
starzenie się społeczeństwa, emigracja młodych ludzi, ujemne saldo migracji, nasilenie problemów 
społecznych, istnienie dużych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, duże natężenie ruchu, 
czy bezrobocie strukturalne. 

Głównymi zagrożeniami mogącymi w przyszłości hamować tempo rozwoju obszaru C są natomiast: 
emigracja ludzi młodych, duże uzależnienie poziomu rozwoju od kondycji Grupy Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” SA, brak aktywności społecznej i obywatelskiej oraz konkurencja w zakresie 
możliwości pozyskania środków na realizację przedsięwzięć rozwojowych. 

Tabela 10 Macierz SWOT Zespołu ds. rewitalizacji – ocena siły oddziaływania mocnych i słabych stron oraz 
szans i zagrożeń miasta Puławy na potencjał rozwojowy obszaru C 

Mocne strony Ocena  Słabe strony Ocena 
Rozwinięta infrastruktura komunalna 30  Starzejące się społeczeństwo 32 
Działalność Zakładów Azotowych 
"Puławy" S.A. 

29  Wysoki poziom emigracji ludzi młodych 32 

Rozbudowany układ komunikacyjny 
miasta 

27  Ujemne saldo migracji 31 

Aktywność i sprawna polityka lokalna 
władz samorządowych 

27  
Nasilenie problemów społecznych, 
istnienie dużych grup społecznych 
zagrożonych wykluczeniem 

28 

Rozwinięta infrastruktura edukacyjno-
sportowa 

26  Duże natężenie ruchu 27 

Rozwinięta sieć komunikacji publicznej 25  Bezrobocie strukturalne 27 
Potencjał intelektualny mieszkańców 23  Niski poziom przedsiębiorczości 26 
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Nadwiślańskie położenia miasta; 
sąsiedztwo dużych ośrodków miejskich, 
takich jak Warszawa czy Lublin 

20  Brak ukończonej obwodnicy miasta 24 

Położenie w sąsiedztwie atrakcyjnych 
turystycznie ośrodków, takich jak 
Kazimierz Dolny, Nałęczów, Janowiec 

20  
Duża liczba osób wymagających 
wsparcia pomocy społecznej 

24 

Duży udział terenów zielonych 20  
Niezadowalający stan techniczny 
zaplecza kulturalnego 18 

Dostępność terenów inwestycyjnych 18  
Niewykorzystany potencjał turystyczny 
i rekreacyjny 

17 

Rozwinięta baza naukowo -  
-techniczna; działalność ośrodków 
naukowych 

16  
Zbyt małe wykorzystanie potencjału 
naukowo – badawczego we współpracy 
ze środowiskiem gospodarczym 

17 

Możliwość lokowania inwestycji 
w Puławskim Naukowym Parku 
Technologicznym 

15  
Niewielka oferta w zakresie szkolnictwa 
wyższego 

16 

Bogactwo dziedzictwa kulturowego 9  Brak wykreowanego centrum miasta 15 

   Niewystarczająca jakość świadczeń 
służby zdrowia 

12 

   Degradacja obiektów zabytkowych 8 
     

Szanse Ocena  Zagrożenia Ocena 
Możliwość finansowania inwestycji ze 
środków UE 

30  Emigracja młodych ludzi 34 

Postępująca informatyzacja 30  
Duże uzależnienie poziomu rozwoju od 
kondycji Zakładów Azotowych "Puławy" 
S.A. 

29 

Poprawa koniunktury gospodarczej 29  
Brak aktywności społecznej 
i obywatelskiej 

26 

Mobilność społeczeństwa, umiejętność 
przystosowania się do wymagań 
pracodawców 

27  
Konkurencja w zakresie możliwości 
pozyskania środków na realizację 
przedsięwzięć rozwojowych 

25 

Pozyskiwanie nowych inwestorów 23  
Niska atrakcyjność inwestycyjna regionu 
lubelskiego 

22 

Dostępność kredytów i innych 
zwrotnych instrumentów finansowych 
dla przedsiębiorstw 

23  
Niedostateczny poziom innowacyjności 
i kreatywności w gospodarce 

22 

Poprawa dostępności komunikacyjnej 
miasta w skali kraju i regionu 23  Zła sytuacja SP ZOZ w Puławach 22 

Poprawa jakości infrastruktury drogowej 
w mieście 

23  
Brak odpowiednich uregulowań 
prawnych ułatwiających zakładanie 
i prowadzenie działalności gospodarczej 

16 

Wzrost zapotrzebowania na usługi 
turystyczne 15  

Zła opinia na temat czystości powietrza 
w Puławach 13 

Rosnąca popularność turystyki rzecznej 10  
Utrudniona realizacja inwestycji 
wynikająca z ograniczeń 
konserwatorskich 

6 

Współpraca z ośrodkami naukowymi 
w kraju i zagranicą 9    

Wykreowanie wyrazistego centrum 
miasta 

4    

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 

I.D.2.c(5) Cele rewitalizacji 

Dla obszaru C określono następujące cele rewitalizacji: 
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 zmniejszenie poziomu długotrwałego bezrobocia; 
 zmniejszenie poziomu zjawiska emigracji ludzi młodych; 
 zmniejszenie poziomu przestępczości, szczególnie wśród osób nieletnich; 
 zapobieganie mechanizmom wykluczenia społecznego, izolacji i marginalizacji 

najsłabszych i najbardziej zagrożonych grup społecznych; 
 wzrost aktywności osób starszych; 
 poprawa jakości życia osób starszych – podniesienie poziomu jakości opieki nad 

seniorami; 
 wzrost przedsiębiorczości mieszkańców; 
 wzrost poziomu aktywności społecznej i obywatelskiej; 
 wykorzystanie nowych technologii i postępującej informatyzacji dla rozwoju obszaru; 
 zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych; 
 poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej obszaru; 
 efektywne wykorzystanie dostępnych środków UE dla zrównoważonego rozwoju obszaru. 

I.D.2.d) Obszar D: Wólka Profecka 

I.D.2.d(1) Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar D zlokalizowany jest w rejonie ulic: Wólka Profecka, Dęblińska, Szwedzka, Młyńska oraz Długa. 
Główną funkcją obszaru jest funkcja mieszkaniowa. 

Obszar D zamieszkiwany jest przez 565 osób, co stanowi 1,17% ogólnej liczby mieszkańców Puław. 
Jego powierzchnia to 20,89 ha, co stanowi 0,41% całkowitej powierzchni miasta. 

Mapa 16 Zasięg przestrzenny obszaru D: Wólka Profecka 

 
Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 

I.D.2.d(2) Wyniki analizy wskaźnikowej. Potwierdzenie 
występowania sytuacji kryzysowej 

Wyniki analizy wskaźnikowej dla obszaru D zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Id: 506A68C3-785E-4016-A40E-65115BDFA8EC. Podpisany Strona 64



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

Strona 64 z 275 
 

Tabela 11 Wyniki analizy wskaźnikowej – obszar D 

Wskaźnik Obszar D Miasto Puławy 
Potwierdzona 

sytuacja kryzysowa 
(TAK/NIE) 

W1 - Liczba osób korzystających z zasiłków 
pomocy społecznej na 1 tys. ludności 

469,03 51,48 TAK 

W2 – Udział długotrwale bezrobotnych 
wśród osób w wieku produkcyjnym 

14,46 4,21 TAK 

W3 – Odsetek osób bezrobotnych z 
wykształceniem podstawowym w ogólnej 
liczbie bezrobotnych 

31,82 12,39 TAK 

W4 – Odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 
ludności 

9,56 26,01 NIE 

W5 – Liczba przestępstw na 1 tys. ludności 35,40 24,84 TAK 
W6 – Liczba przestępstw popełnionych 
przez osoby nieletnie na 1 tys. osób 
nieletnich 

0,00 22,34 NIE 

W7 – Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarki narodowej na 100 osób 

1,77 5,79 TAK 

W8 – Udział budynków mieszkalnych 
wybudowanych przed rokiem 1989 
w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych 

86,11 71,94 TAK 

W9 – liczba przystanków przypadająca na 
1 tys. ludności 

1,77 2,71 TAK 

W10 – powierzchnia zalegających płyt 
azbestowych na 1 mieszkańca 

4,81 1,30 TAK  

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa dla obszaru D wskazuje na występowanie na tym terenie 
sytuacji kryzysowej według aż ośmiu kryteriów, z czego cztery dotyczą sfery społecznej. Obszar ten 
cechuje problem ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców ze względu na 
znaczny odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Według stanu na 
31.12.2014 r., niemal co drugi mieszkaniec tego rejonu był klientem MOPS. 

Jedną z głównych przyczyn ubóstwa i korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie, 
w szczególności długotrwałe. Potwierdza to wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych wśród 
osób w wieku produkcyjnym. W rejonie Wólki Profeckiej udział ten wynosi niemal 14,5%, podczas 
gdy w skali całego miasta jest to nieco ponad 4,2%. Długotrwałemu bezrobociu na tym terenie 
sprzyja niski poziom wykształcenia bezrobotnych oraz nieaktualne, niedostosowane do potrzeb rynku 
pracy kwalifikacje. Niemal co trzecia osoba pozostająca bez zatrudnienia legitymuje się tylko 
podstawowym wykształceniem. Dla porównania, w całych Puławach na 100 osób bezrobotnych 
zaledwie 12 ma najniższe wykształcenie. 

Istotnym problemem natury społecznej wyróżniającym obszar D na tle miasta jest wysoki poziom 
przestępczości mierzony liczbą przestępstw stwierdzonych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców. 
W obszarze tym wartość wskaźnika wynosi przeszło 35 i jest o 10 wyższa niż w skali całego miasta. 
Przekłada się to wprost na niski poziom bezpieczeństwa w tym rejonie. Zjawisko to po części wynikać 
może ze zdiagnozowanych powyżej problemów bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
które to w znacznej mierze przekładają się na występowanie zjawisk patologicznych. 

Wszystkie omówione powyżej wskaźniki sfery społecznej, które potwierdziły kryzysową sytuację na 
badanym obszarze, są ze sobą bezpośrednio skorelowane i jednoznacznie wskazują na zasadność 
planowania działań rewitalizacyjnych. Korelacja ta sprawia, że odpowiednio zaplanowane działania 

Id: 506A68C3-785E-4016-A40E-65115BDFA8EC. Podpisany Strona 65



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

Strona 65 z 275 
 

w ramach procesu rewitalizacji, ukierunkowane na przyczyny wystąpienia kryzysu (takie jak np. 
bezrobocie), wpłyną na rozwiązanie także pozostałych kwestii (ubóstwo, wykluczenie społeczne, 
przestępczość). 

Obok problemów o charakterze społecznym na omawianym obszarze zdiagnozowano problemy 
natury gospodarczej związane z niskim poziomem przedsiębiorczości mieszkańców (liczba 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób wynosi tutaj 1,77, podczas gdy dla miasta 
jest to 5,79), środowiskowej, dotyczące lokalizacji azbestu (powierzchna zalegających płyt 
azbestowych na 1 mieszkańca wynosi 4,81, zaś dla miasta wskaźnik ten osiąga wartość 1,30), 
przestrzenno-funkcjonalnej dotyczące niezadowalającego skomunikowania obszaru z resztą miasta 
(liczba przystanków przypadająca na 1 tys. ludności wynosi 1,77, zaś w mieście 2,71) oraz technicznej 
przejawiające się przede wszystkim znacznym poziomem degradacji zasobów mieszkaniowych (udział 
budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 rokiem w ogólnej ich liczbie wynosi 86,11, zaś w 
skali całego miasta – 71,94). 

I.D.2.d(3) Potencjał obszaru 

Główny potencjał obszaru D stanowi dostępność terenów możliwych do zagospodarowania. 
Oczekiwania mieszkańców dotyczące przeznaczenia tych terenów koncentrują się wokół tworzenia 
miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz terenów zielonych. Ponadto dostrzega się potrzebę 
budowy dróg i parkingów. 

I.D.2.d(4) Analiza SWOT 

Przeprowadzone badanie siły oddziaływania mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń miasta 
Puławy na potencjał rozwojowy obszaru D umożliwiło wskazanie najistotniejszych czynników 
w kontekście rozwoju obszaru D. Kluczowe mocne strony to: dostępność terenów inwestycyjnych, 
działalność Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA, rozbudowany układ komunikacyjny miasta, 
rozwinięta infrastruktura komunalna oraz aktywność i sprawna polityka władz samorządowych. Za 
najistotniejsze szanse uznano: możliwość finansowania inwestycji ze środków UE, pozyskiwanie 
nowych inwestorów, poprawę koniunktury gospodarczej, poprawę dostępności komunikacyjnej 
w skali kraju i regionu oraz postępującą informatyzację. 

Wśród negatywnych wewnętrznych czynników mających największe znaczenie dla rozwoju obszaru D 
wymienić należy: dużą liczbę osób wymagających wsparcia pomocy społecznej, bezrobocie 
strukturalne, nasilenie problemów społecznych, istnienie dużych grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, wysoki poziom emigracji ludzi młodych oraz ujemne saldo migracji. Członkowie Zespołu 
ds. rewitalizacji za najistotniejsze zagrożenia, które mogą w przyszłości hamować rozwój obszaru D, 
uznali: brak aktywności społecznej i obywatelskiej, konkurencję w zakresie możliwości pozyskania 
środków na realizację przedsięwzięć rozwojowych, duże uzależnienie poziomu rozwoju od kondycji 
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA, dalszą emigrację ludzi młodych oraz niedostateczny 
poziom innowacyjności i kreatywności w gospodarce. 

Tabela 12 Macierz SWOT Zespołu ds. rewitalizacji – ocena siły oddziaływania mocnych i słabych stron oraz 
szans i zagrożeń miasta Puławy na potencjał rozwojowy obszaru D 

Mocne strony Ocena  Słabe strony Ocena 

Dostępność terenów inwestycyjnych 29  
Duża liczba osób wymagających 
wsparcia pomocy społecznej 

36 
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Działalność Zakładów Azotowych 
„Puławy” S.A. 

29  Bezrobocie strukturalne 35 

Rozbudowany układ komunikacyjny 
miasta 

25  
Nasilenie problemów społecznych, 
istnienie dużych grup społecznych 
zagrożonych wykluczeniem 

35 

Rozwinięta infrastruktura komunalna 25  Wysoki poziom emigracji ludzi młodych 29 
Aktywność i sprawna polityka lokalna 
władz samorządowych 

25  Ujemne saldo migracji 28 

Nadwiślańskie położenia miasta; 
sąsiedztwo dużych ośrodków miejskich, 
takich jak Warszawa czy Lublin 

22  Niski poziom przedsiębiorczości 27 

Rozwinięta sieć komunikacji publicznej 22  Starzejące się społeczeństwo 22 
Położenie w sąsiedztwie atrakcyjnych 
turystycznie ośrodków, takich jak 
Kazimierz Dolny, Nałęczów, Janowiec 

19  
Niewystarczająca jakość świadczeń 
służby zdrowia 22 

Możliwość lokowania inwestycji 
w Puławskim Naukowym Parku 
Technologicznym 

18  
Niewykorzystany potencjał turystyczny 
i rekreacyjny 

20 

Duży udział terenów zielonych 18  Brak ukończonej obwodnicy miasta 18 
Potencjał intelektualny mieszkańców 17  Duże natężenie ruchu 17 

Rozwinięta baza naukowo-techniczna; 
działalność ośrodków naukowych 

11  
Zbyt małe wykorzystanie potencjału 
naukowo – badawczego we współpracy 
ze środowiskiem gospodarczym 

16 

Rozwinięta infrastruktura edukacyjno-
sportowa 

9  Niewielka oferta w zakresie szkolnictwa 
wyższego 

13 

Bogactwo dziedzictwa kulturowego 7  
Niezadowalający stan techniczny 
zaplecza kulturalnego 

13 

   Degradacja obiektów zabytkowych 10 
   Brak wykreowanego centrum miasta 6 
     

Szanse Ocena  Zagrożenia Ocena 
Możliwość finansowania inwestycji ze 
środków UE 

31  
Brak aktywności społecznej 
i obywatelskiej 

32 

Pozyskiwanie nowych inwestorów 31  
Konkurencja w zakresie możliwości 
pozyskania środków na realizację 
przedsięwzięć rozwojowych 

29 

Poprawa koniunktury gospodarczej 30  
Duże uzależnienie poziomu rozwoju od 
kondycji Zakładów Azotowych "Puławy" 
S.A. 

29 

Poprawa dostępności komunikacyjnej 
miasta w skali kraju i regionu 25  Emigracja młodych ludzi 29 

Postępująca informatyzacja 24  
Niedostateczny poziom innowacyjności 
i kreatywności w gospodarce 

29 

Mobilność społeczeństwa, umiejętność 
przystosowania się do wymagań 
pracodawców 

22  
Niska atrakcyjność inwestycyjna regionu 
lubelskiego 

24 

Dostępność kredytów i innych 
zwrotnych instrumentów finansowych 
dla przedsiębiorstw 

22  Zła sytuacja SP ZOZ w Puławach 22 

Rosnąca popularność turystyki rzecznej 19  Zła opinia na temat czystości powietrza 
w Puławach 

20 

Poprawa jakości infrastruktury drogowej 
w mieście 

17  
Brak odpowiednich uregulowań 
prawnych ułatwiających zakładanie 
i prowadzenie działalności gospodarczej 

17 

Wzrost zapotrzebowania na usługi 
turystyczne 

16  
Utrudniona realizacja inwestycji 
wynikająca z ograniczeń 
konserwatorskich 

9 
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Współpraca z ośrodkami naukowymi 
w kraju i zagranicą 

8    

Wykreowanie wyrazistego centrum 
miasta 

2 
   

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 

I.D.2.d(5) Cele rewitalizacji 

Przeprowadzona powyżej analiza pozwoliła wytyczyć następujące cele rewitalizacji dla obszaru D: 

 zmniejszenie zjawiska ubóstwa mieszkańców; 
 zmniejszenie poziomu długotrwałego bezrobocia; 
 podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych i ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy; 
 pozyskanie nowych inwestorów; 
 ograniczenie skali zjawiska emigracji ludzi młodych; 
 aktywizacja osób starszych; 
 zmniejszenie poziomu przestępczości; 
 zapobieganie mechanizmom wykluczenia społecznego, izolacji i marginalizacji 

najsłabszych i najbardziej zagrożonych grup społecznych; 
 wzrost poziomu przedsiębiorczości mieszkańców; 
 wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców; 
 zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych; 
 poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej obszaru. 

I.D.2.e) Obszar E: Osada Pałacowo-Parkowa 

I.D.2.e(1) Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar rewitalizacji E obejmuje teren ograniczony ulicami: Czartoryskich, Piłsudskiego, 4 Pułku 
Piechoty Wojska Polskiego, Kazimierską oraz Głęboką. Obszar ten cechuje wysoka wartość kulturalna, 
turystyczna i rekreacyjna. Znajduje się tutaj Zespół pałacowo-parkowy Książąt Czartoryskich, który 
jest turystyczną i kulturalną wizytówką Puław. Cennymi obiektami są m.in.: Pałac, Dom Gotycki, 
Świątynia Sybilli, Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Domek Grecki, Pałac Marynki, 
Altana Chińska, Domek Żółty, Schody Angielskie, Brama Rzymska, Sarkofag, Groty. 

W granicach obszaru zlokalizowane są także: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Oddział 
Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa, Starostwo Powiatowe w Puławach, Gimnazjum Europejskie 
w Puławach, Zespół Szkół Europejskich w Puławach, Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach, 
Muzeum Czartoryskich, Biblioteka Miejska w Puławach, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Ch. P. 
Aignera w Puławach, Społeczne Gimnazjum im. Ch. P. Aignera w Puławach, Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące w Puławach, I Niepubliczne Gimnazjum w Puławach oraz Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii w Puławach. 

Obszar ten pełni zatem funkcje: mieszkaniową, rekreacyjną, administracyjną, oświatową i handlowo-
usługową. 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. liczba mieszkańców obszaru wynosi 1 225 osób, co stanowi 
2,53% ogólnej liczby mieszkańców Puław. Obszar zajmuje powierzchnię 52,54 ha (1,04% całkowitej 
powierzchni miasta). 
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Mapa 17 Zasięg przestrzenny obszaru E: Osada Pałacowo-Parkowa 

 
Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 

I.D.2.e(2) Wyniki analizy wskaźnikowej. Potwierdzenie 
występowania sytuacji kryzysowej 

Wyniki analizy wskaźnikowej dla obszaru E zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Obszar E
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Tabela 13 Wyniki analizy wskaźnikowej – obszar E 

Wskaźnik Obszar E Miasto Puławy 
Potwierdzona 

sytuacja kryzysowa 
(TAK/NIE) 

W1 - Liczba osób korzystających z zasiłków 
pomocy społecznej na 1 tys. ludności 

88,98 51,48 TAK 

W2 – Udział długotrwale bezrobotnych 
wśród osób w wieku produkcyjnym 

4,80 4,21 TAK 

W3 – Odsetek osób bezrobotnych z 
wykształceniem podstawowym w ogólnej 
liczbie bezrobotnych 

20,93 12,39 TAK 

W4 – Odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 
ludności 

30,69 26,01 TAK 

W5 – Liczba przestępstw na 1 tys. ludności 35,92 24,84 TAK 
W6 – Liczba przestępstw popełnionych 
przez osoby nieletnie na 1 tys. osób 
nieletnich 

40,82 22,34 TAK 

W7 – Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarki narodowej na 100 osób 

5,96 5,79 NIE 

W8 – Udział budynków mieszkalnych 
wybudowanych przed rokiem 1989 
w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych 

93,62 71,94 TAK 

W9 – liczba przystanków przypadająca na 
1 tys. ludności 

4,90 2,71 NIE 

W10 – powierzchnia zalegających płyt 
azbestowych na 1 mieszkańca 

0,04 1,30 NIE 

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 

Sytuację kryzysową w obszarze E potwierdzają wartości  aż siedmiu wskaźników, spośród których aż 
sześć dotyczy kwestii społecznych.  

Do największych problemów analizowanego obszaru w sferze społecznej zaliczyć należy ubóstwo 
i wykluczenie społeczne. W obszarze tym na każdy 1 tys. mieszkańców przypada niemal 90 osób 
korzystających z pomocy społecznej. Jest to o niemal 40 więcej niż wynosi średnia dla miasta. 
Nieznacznie wyższy niż w skali miasta jest także poziom długotrwałego bezrobocia. Odsetek osób 
pozostających bez zatrudnienia przez okres dłuższy niż 12 miesięcy wśród osób w wieku 
produkcyjnym wynosi 4,8%, podczas gdy średnia dla miasta to 4,2%. Istotną kwestią jest natomiast 
niska jakość potencjalnego zasobu pracy, bowiem co piąty bezrobotny legitymuje się wykształceniem 
co najwyżej podstawowym. Udział takich osób w ogólnej liczbie bezrobotnych jest w przypadku 
obszaru E o przeszło 8 pp. wyższy niż średnia dla całego miasta. 

Problem bezrobocia i ubóstwa, a w konsekwencji wykluczenia społecznego osób i całych rodzin 
prowadzi do występowania zjawisk patologicznych i wysokiej przestępczości, w tym przestępczości 
wśród nieletnich. Liczba przestępstw w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców w obszarze E w 2014 roku 
wyniosła niemal 36, podczas gdy wartość wskaźnika dla całego miasta wynosi niespełna 25. Prawie 
dwukrotnie wyższa niż w odniesieniu do całych Puław jest również wartość wskaźnika obrazująca 
przestępczość wśród osób między 13. a 17. rokiem życia. Na 1 tys. mieszkańców obszaru E w tym 
wieku przypada bowiem prawie 41 czynów karalnych popełnionych przez nieletnich, podczas gdy 
w skali całego miasta jest to nieco ponad 22. 

Problemem społeczno-gospodarczym obszaru E jest ponadto niekorzystna struktura demograficzna 
mieszkańców przejawiająca się wysokim 30% odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej 
liczbie ludności. Dalsze niekorzystne zmiany struktury wiekowej ludności prowadzić będą do 
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postępowania procesu starzenia się społeczeństwa. Rejony, w których przeważają osoby starsze, nie 
rozwijają się z dynamiką podobną do obszarów w pełni funkcjonalnych. Statystycznie, osoby starsze 
są gorzej uposażone materialnie, w mniejszym zakresie inwestują w infrastrukturę mieszkalną, 
a ponadto są mniej aktywne społecznie oraz wymagają większych nakładów z tytułu opieki 
zdrowotnej. Na wyznaczonym obszarze niezbędna będzie interwencja z zakresu aktywizacji 
społecznej osób w wieku poprodukcyjnym, nieczynnych już zawodowo, korzystających ze świadczeń 
emerytalnych. 

Niezwykle istotnym negatywnym zjawiskiem w sferze technicznej występującym na obszarze 
obejmującym okolice Osady Pałacowo-Parkowej, jest znaczny stopień degradacji budynków 
mieszkalnych. Odsetek budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 r. w ogólnej ich liczbie 
wynosi tutaj bowiem niemal 94%, podczas gdy w skali miasta jest to niemal 72%. 

I.D.2.e(3) Potencjał obszaru 

Za najistotniejszy potencjał obszaru należy uznać lokalizację Zespołu pałacowo-parkowego Książąt 
Czartoryskich, który jest turystyczną i kulturalną wizytówką miasta. Działania podejmowane na tym 
terenie powinny się koncentrować przede wszystkim wokół odpowiedniego zapobiegania procesowi 
degradacji historycznego ogrodu puławskiego i poprawy jego estetyki, wykorzystania Osady 
Pałacowo-Parkowej w celu aktywizacji lokalnej społeczności i integracji różnych grup społecznych, jak 
również prowadzenia na jej terenie działalności kulturalnej, turystycznej i edukacyjnej. Potencjał 
obszaru stanowią także mieszkańcy zaangażowani w różnego rodzaju aktywności realizowane na 
rzecz historycznego ogrodu. 

I.D.2.e(4) Analiza SWOT 

Jako kluczowe mocne strony miasta Puławy, mające istotny wpływ na potencjał rozwojowy obszaru 
E, w oparciu o wyniki badania przeprowadzonego wśród członków Zespołu ds. rewitalizacji, można 
wskazać: bogactwo dziedzictwa kulturowego, położenie w sąsiedztwie atrakcyjnych turystycznie 
ośrodków, duży udział terenów zielonych, nadwiślańskie położenie miasta, sąsiedztwo dużych 
ośrodków miejskich oraz potencjał intelektualny mieszkańców. Najistotniejsze szanse to: możliwość 
finansowania inwestycji ze środków UE, wzrost zapotrzebowania na usługi turystyczne, współpraca 
z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, rosnąca popularność turystyki rzecznej oraz poprawa 
koniunktury gospodarczej. Spośród wszystkich słabych stron miasta Puławy zidentyfikowanych 
w analizie SWOT, największy wpływ na potencjał rozwojowy tego obszaru mają: niewykorzystany 
potencjał turystyczny i rekreacyjny, wysoki poziom emigracji ludzi młodych, starzejące się 
społeczeństwo, degradacja obiektów zabytkowych oraz ujemne saldo migracji. Do najpoważniejszych 
zagrożeń dla rozwoju obszaru E zaliczono natomiast: utrudnioną realizację inwestycji wynikającą 
z ograniczeń konserwatorskich, emigrację ludzi młodych, konkurencję w zakresie możliwości 
pozyskania środków na realizację przedsięwzięć rozwojowych, niską atrakcyjność inwestycyjną 
regionu lubelskiego, niedostateczny poziom innowacyjności i kreatywności w gospodarce oraz brak 
aktywności społecznej i obywatelskiej. 

Tabela 14 Macierz SWOT Zespołu ds. rewitalizacji – ocena siły oddziaływania mocnych i słabych stron oraz 
szans i zagrożeń miasta Puławy na potencjał rozwojowy obszaru E 

Mocne strony Ocena  Słabe strony Ocena 

Bogactwo dziedzictwa kulturowego 35  
Niewykorzystany potencjał turystyczny 
i rekreacyjny 

35 
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Położenie w sąsiedztwie atrakcyjnych 
turystycznie ośrodków, takich jak 
Kazimierz Dolny, Nałęczów, Janowiec 

33  Wysoki poziom emigracji ludzi młodych 33 

Duży udział terenów zielonych 31  Starzejące się społeczeństwo 31 
Nadwiślańskie położenia miasta; 
sąsiedztwo dużych ośrodków miejskich, 
takich jak Warszawa czy Lublin 

30  Degradacja obiektów zabytkowych 30 

Potencjał intelektualny mieszkańców 28  Ujemne saldo migracji 29 
Rozbudowany układ komunikacyjny 
miasta 

27  Duża liczba osób wymagających 
wsparcia pomocy społecznej 

27 

Rozwinięta baza naukowo - techniczna; 
działalność ośrodków naukowych 

26  Bezrobocie strukturalne 27 

Rozwinięta sieć komunikacji publicznej 26  
Nasilenie problemów społecznych, 
istnienie dużych grup społecznych 
zagrożonych wykluczeniem 

26 

Rozwinięta infrastruktura komunalna 25  
Zbyt małe wykorzystanie potencjału 
naukowo-badawczego we współpracy ze 
środowiskiem gospodarczym 

25 

Aktywność i sprawna polityka lokalna 
władz samorządowych 

25  
Niezadowalający stan techniczny 
zaplecza kulturalnego 

25 

Działalność Zakładów Azotowych 
"Puławy" S.A. 

23  Duże natężenie ruchu 20 

Możliwość lokowania inwestycji 
w Puławskim Naukowym Parku 
Technologicznym 

20  Niski poziom przedsiębiorczości 19 

Rozwinięta infrastruktura edukacyjno-
sportowa 

15  
Niewielka oferta w zakresie szkolnictwa 
wyższego 

19 

Dostępność terenów inwestycyjnych 14  Brak wykreowanego centrum miasta 16 
   Brak ukończonej obwodnicy miasta 16 

   
Niewystarczająca jakość świadczeń 
służby zdrowia 

8 

     
Szanse Ocena  Zagrożenia Ocena 

Możliwość finansowania inwestycji ze 
środków UE 35  

Utrudniona realizacja inwestycji 
wynikająca z ograniczeń 
konserwatorskich 

34 

Wzrost zapotrzebowania na usługi 
turystyczne 

32  Emigracja młodych ludzi 30 

Współpraca z ośrodkami naukowymi 
w kraju i zagranicą 31  

Konkurencja w zakresie możliwości 
pozyskania środków na realizację 
przedsięwzięć rozwojowych 

28 

Rosnąca popularność turystyki rzecznej 29  
Niska atrakcyjność inwestycyjna regionu 
lubelskiego 

27 

Poprawa koniunktury gospodarczej 29  
Niedostateczny poziom innowacyjności 
i kreatywności w gospodarce 25 

Pozyskiwanie nowych inwestorów 27  
Brak aktywności społecznej 
i obywatelskiej 

24 

Postępująca informatyzacja 27  
Duże uzależnienie poziomu rozwoju od 
kondycji Zakładów Azotowych "Puławy" 
S.A. 

23 

Dostępność kredytów i innych 
zwrotnych instrumentów finansowych 
dla przedsiębiorstw 

25  Zła sytuacja SP ZOZ w Puławach 21 

Poprawa dostępności komunikacyjnej 
miasta w skali kraju i regionu 

25  
Brak odpowiednich uregulowań 
prawnych ułatwiających zakładanie 
i prowadzenie działalności gospodarczej 

18 
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Mobilność społeczeństwa, umiejętność 
przystosowania się do wymagań 
pracodawców 

24  
Zła opinia na temat czystości powietrza 
w Puławach 

15 

Poprawa jakości infrastruktury drogowej 
w mieście 

22    

Wykreowanie wyrazistego centrum 
miasta 

12    

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 

I.D.2.e(5) Cele rewitalizacji 

Przeprowadzona w poprzednich punktach analiza problemów, potencjałów oraz wewnętrznych 
i zewnętrznych uwarunkować rozwoju obszaru E pozwoliła na wytyczenie następujących celów 
rewitalizacji: 

 efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego obszaru; 
 zmniejszenie poziomu bezrobocia; 
 podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych i ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy; 
 aktywizacja osób bezrobotnych; 
 ograniczenie zjawiska ubóstwa wśród mieszkańców; 
 aktywizacja osób starszych; 
 ograniczenie zjawiska emigracji ludzi młodych; 
 zapobieganie mechanizmom wykluczenia społecznego, izolacji i marginalizacji 

najsłabszych i najbardziej zagrożonych grup społecznych; 
 poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców; 
 współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą w celu kształtowania warunków 

dynamicznego rozwoju; 
 zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych; 
 poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej obszaru; 
 przeciwdziałanie procesowi degradacji obiektów zabytkowych; 
 efektywne wykorzystanie dostępnych środków UE dla zrównoważonego rozwoju obszaru. 

I.E. Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w obszarach 
rewitalizacji 

Po wyznaczeniu obszarów rewitalizacji przystąpiono do realizacji badań pogłębionych wśród ich 
mieszkańców. Celem przeprowadzenia badań było określenie największych problemów o charakterze 
społecznym, gospodarczym, architektonicznym/przestrzennym oraz infrastrukturalnym 
obserwowanych na terenie miasta oraz w poszczególnych obszarach rewitalizacji, jak również 
wskazanie potencjałów tych obszarów.  

Szczegółowy raport znajduje się w załączniku nr 1 do dokumentu. W tym miejscu przedstawiono 
jedynie jego podsumowanie. 
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I.E.1. Podsumowanie 

I.E.1.a) Miasto 

W opinii badanych największy problem społeczny miasta stanowi przestępczość, wandalizm. Na 
terenie Puław obserwuje się ponadto problem patologii społecznych (alkoholizm, narkomania, 
przemoc w rodzinie). Istotnym problemem jest również niewystarczająca bądź źle ukierunkowana 
oferta kulturalna.  

Wśród najbardziej dotkliwych problemów gospodarczych miasta badani najczęściej wymieniali 
niewystarczającą lub źle ukierunkowaną ofertę turystyczną oraz niedostateczną promocję miasta na 
zewnątrz. W opinii mieszkańców problem stanowi również słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw 
i niedostateczne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Głównym problemem architektonicznym/przestrzennym miasta jest, zdaniem respondentów, 
niezadowalający poziom estetyki przestrzeni publicznej spowodowany nadmierną ilością reklam 
i graffiti. Badani dostrzegają również problem degradacji materialnej zabytków i innych obiektów 
dziedzictwa kulturowego. 

Za najistotniejszy problem o charakterze infrastrukturalnym miasta respondenci uznali 
niedostateczną liczbę miejsc parkingowych. Ponadto problem stanowi niezadowalający dostęp do 
infrastruktury dla rowerzystów (np. ścieżki rowerowe, miejsca postojowe). Istotnym problemem jest 
także niedostateczny stan techniczny infrastruktury zdrowotnej i społecznej. 

Najczęściej wskazywanym przez respondentów potencjałem obszaru zamieszkania była dostępność 
terenów możliwych do zagospodarowania (na cele inwestycyjne, turystyczne, mieszkaniowe, 
rekreacyjne). Za potencjał swojego najbliższego otoczenia badani uznali również lokalizację istotnych 
w skali miasta przedsiębiorstw oraz lokalizację miejsc/obiektów atrakcyjnych turystycznie. 

Zdecydowana większość badanych pozytywnie ocenia dotychczas prowadzone działania 
rewitalizacyjne. W opinii ankietowanych zrealizowano dużo przedsięwzięć odpowiadających na 
zapotrzebowania mieszkańców, choć wciąż dostrzega się wiele obszarów, w których konieczna jest 
interwencja. 

Wśród barier, które mogą utrudnić realizację działań rewitalizacyjnych, respondenci najczęściej 
wymieniali brak środków finansowych. 

Zapytani o chęć bezpośredniego zaangażowania się w działania realizowane na rzecz swojego 
najbliższego otoczenia badani najczęściej deklarowali zainteresowanie wzięciem udziału 
w spotkaniach informacyjnych i warsztatowych oraz konsultacjach społecznych.  

I.E.1.b) Obszary rewitalizacji 

Obszar A 

Wśród największych problemów społecznych obserwowanych na obszarze można wskazać 
przestępczość i wandalizm, ubóstwo oraz patologie społeczne. Mieszkańcy dostrzegają również 
problem niezadowalającej oferty kulturalnej. Na płaszczyźnie gospodarczej problemy obszaru 
stanowią niewystarczająca lub źle ukierunkowana oferta turystyczna, słaba kondycja lokalnych 
przedsiębiorstw oraz niedostateczne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Do problemów 
o charakterze architektonicznym/przestrzennym widocznych na obszarze zaliczyć można 
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niezadowalający poziom estetyki przestrzeni publicznej spowodowany zbyt dużą ilością reklam 
i graffiti, degradację materialną zabytków oraz innych obiektów dziedzictwa kulturowego, jak 
również niszczenie budynków. Warto jednak podkreślić, że znaczny odsetek badanych uznał, że na 
tym terenie nie występują problemy architektoniczne/przestrzenne. Główny problem 
infrastrukturalny stanowi niedostateczna liczba miejsc parkingowych. Ponadto dostrzega się problem 
niezadowalającego stanu technicznego infrastruktury zdrowotnej i społecznej oraz niedostatecznego 
dostępu do infrastruktury dla rowerzystów.  

Największy potencjał obszaru stanowi lokalizacja istotnych w skali miasta przedsiębiorstw. Atutem 
obszaru jest również dostępność terenów możliwych do zagospodarowania oraz lokalizacja 
miejsc/obiektów atrakcyjnych turystycznie.  

Obszar B 

Najistotniejszym problemem o charakterze społecznym obszaru jest występowanie patologii 
społecznych (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie). Ponadto dostrzega się niski poziom 
bezpieczeństwa spowodowany wysokim poziomem przestępczości, a także niski stopień integracji 
społecznej mieszkańców. Do problemów gospodarczych zaliczyć można przede wszystkim 
niezadowalający poziom przedsiębiorczości mieszkańców oraz słabą kondycję lokalnych 
przedsiębiorstw. Ponadto w opinii badanej zbiorowości problem stanowi niezadowalająca oferta 
turystyczna. Najbardziej dotkliwym problemem architektonicznym/przestrzennym obszaru jest jego 
zaniedbanie, na które wpływają brudne ulice i chodniki oraz zaniedbane tereny zieleni. Wśród 
problemów infrastrukturalnych obszaru dominuje niedostateczna liczba miejsc parkingowych. 
Ponadto widoczny jest problem niedostatecznego dostępu do infrastruktury dla rowerzystów oraz 
złego stanu dróg i chodników. 

Największy potencjał obszaru stanowi dostępność terenów możliwych do zagospodarowania. 

Obszar C 

Do głównych problemów społecznych obszaru zaliczyć można niewystarczającą lub źle 
ukierunkowaną ofertę kulturalną, przestępczość i wandalizm oraz niski poziom bezpieczeństwa. 
W aspekcie gospodarczym obszar zmaga się z problemami niewystarczającej lub źle ukierunkowanej 
oferty turystycznej, niedostatecznego dostępu do terenów inwestycyjnych bądź nieprzygotowaniu 
tych terenów pod inwestycje oraz niskiego stopnia przedsiębiorczości jego mieszkańców. Wśród 
problemów o charakterze architektonicznym/przestrzennym obszaru znalazły się niezadowalający 
poziom estetyki przestrzeni publicznej (reklamy, graffiti), zły stan techniczny obiektów oraz brudne 
ulice i chodniki. Za największy problem infrastrukturalny obszaru uznano niedostateczną liczbę miejsc 
parkingowych. Ponadto problem stanowi niedostateczny dostęp do infrastruktury dla rowerzystów 
oraz niezadowalający stan techniczny infrastruktury zdrowotnej i społecznej. 

Największy potencjał obszaru C stanowi dostępność terenów możliwych do zagospodarowania. Atuty 
obszaru to również lokalizacja istotnych w skali miasta przedsiębiorstw oraz wysoki poziom 
aktywności społecznej mieszkańców. 

Obszar D 

Problemem społecznym najbardziej dotykającym obszar jest występowanie patologii społecznych 
oraz wysoki poziom ubóstwa mieszkańców. Pozostałe problemy stanowią ich następstwa – 
przestępczość, wandalizm, niski poziom bezpieczeństwa, niski stopień integracji społecznej 
mieszkańców. Dominującym problemem gospodarczym obszaru jest niski stopień przedsiębiorczości 
jego mieszkańców. Problem architektoniczny/przestrzenny stanowi zaniedbanie osiedla 
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przejawiające się brudnymi ulicami i chodnikami oraz zaniedbanymi terenami zieleni. Wśród 
głównych problemów infrastrukturalnych obszaru znalazły się: niedostateczny dostęp do 
infrastruktury dla rowerzystów, zły stan dróg i chodników oraz niedostateczna liczba miejsc 
parkingowych. 

Największy potencjał obszaru stanowi dostępność terenów możliwych do zagospodarowania. 
Ponadto atutem tego terenu jest lokalizacja istotnych w skali miasta przedsiębiorstw.  

Obszar E 

Największym problemem natury społecznej widocznym na obszarze jest niski poziom 
bezpieczeństwa. Istotne problemy stanowią również niedostateczna lub źle ukierunkowana oferta 
kulturalna oraz niski stopień integracji społecznej mieszkańców. Głównym problemem o charakterze 
gospodarczym jest niezadowalająca oferta turystyczna, która nie wykorzystuje w pełni potencjału 
turystycznego obszaru. Mieszkańcy problemów upatrują również w niedostatecznym dostępie do 
terenów inwestycyjnych bądź ich nieprzygotowaniu pod inwestycje. Wśród problemów 
architektonicznych/przestrzennych obszaru dominuje degradacja materialna zabytków i innych 
obiektów dziedzictwa kulturowego. Dostrzega się ponadto problem niszczejących budynków oraz 
zaniedbanych terenów zieleni. Dominującym problemem infrastrukturalnym obszaru jest 
niedostateczna liczba miejsc parkingowych. Do problemów tej kategorii badani zaliczyli również 
niedostateczny dostęp do infrastruktury dla rowerzystów oraz niedostateczny stan techniczny 
infrastruktury zdrowotnej i społecznej. 

Największy potencjał obszaru stanowi lokalizacja miejsc/obiektów atrakcyjnych turystycznie. Atutem 
obszaru jest również dostępność terenów możliwych do zagospodarowania oraz wysoki poziom 
aktywności społecznej mieszkańców. 
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II. CZĘŚĆ – PROGRAMOWANIE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH 

II.A. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Wizja to projekcja stanu i procesów, jakie mają mieć miejsce na obszarze wskazywanym dziś jako 
obszar rewitalizacji, w perspektywie okresu obowiązywania programu. Formułując wizję, 
wyznaczamy sobie zadanie, określamy, gdzie zamierzamy dojść ze zmianami w tych częściach Puław, 
w których widoczne są największe problemy. 

W związku z tym, że obszar rewitalizacji podzielony został na kilka podobszarów, wizja uwzględnia 
zarówno elementy wspólne, jak i odwołania do poszczególnych fragmentów obszaru rewitalizacji. 

Wizja obszaru rewitalizacji jest następująca: 

 

Obszar rewitalizacji składa się z pięciu ważnych dla Miasta Puławy 
podobszarów. Tereny te są atrakcyjne jako miejsce zamieszkania, 
pracy, edukacji i odpoczynku, ich mieszkańcy mają dostęp do 
porównywalnych z pozostałą częścią miasta warunków korzystania 
z infrastruktury oraz usług, a najbliższe otoczenie daje im możliwość 
rozwijania oczekiwanych przez nich aktywności. 

Ponadto:  

 Na obszarach A, B, C i D mieszkańcy, organizacje społeczne oraz 
władze samorządowe podejmują starania o zapewnienie 
dostępu do atrakcyjnej oferty zajęć integrujących, sportowych, 
rekreacyjnych i kulturalnych, angażujących wszelkie grupy 
wiekowe. 

 Na obszarach B i D mieszkańcy, organizacje społeczne oraz 
władze samorządowe prowadzą aktywny dialog, 
współorganizując i współodpowiadając za przestrzeń publiczną 
oraz za dostępną ofertę społeczną, pozwalającą aktywizować 
i koncentrować wokół wspólnych celów wszystkie środowiska. 

 Mieszkańcy obszarów B i D korzystają z szerokich możliwości 
komunikacyjnych, zmniejszających uciążliwość wynikającą 
z oddalenia od centrum Puław. 

 Na obszarze E Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach, mieszkańcy i władze samorządowe, odnawiając 
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przestrzeń osady pałacowo-parkowej i wykorzystując ją do 
promowania miasta, tworzą warunki do rozwoju społeczno-
gospodarczego. 

 Na obszarach A, C i E otwarte wykorzystanie obiektów 
kulturalnych, oświatowych oraz terenów rekreacyjnych służy 
integrowaniu mieszkańców całego Miasta. 

II.B. Cele rewitalizacji i odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom 
rewitalizacyjnym kierunki działań 

Stosownie do przedstawionej wizji dla obszaru rewitalizacji Miasta Puławy wskazuje się następujący 
cel główny: 

Działania rewitalizacyjne poprawiają warunki życia, nauki i pracy, 
wspierając Puławian w budowaniu postaw aktywności, otwartości 
i skłonności do współdziałania z innymi, zmieniając postrzeganie 
terenów rewitalizowanych przez ich mieszkańców oraz przez osoby 
z zewnątrz, czyniąc je atrakcyjnym miejscem do mieszkania, spędzania 
czasu, odpoczynku i pracy.  

Na podstawie tak sformułowanego celu głównego wyznaczono cele szczegółowe przyczyniające się 
do jego osiągnięcia. Cel główny i cele szczegółowe odnoszą się do wszystkich dziedzin, w których 
zdiagnozowane zostały problemy. Uwzględniono w nich postulaty wynikające z przeprowadzonych 
form partycypacji społecznej. 

1. Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej 

Należy kontynuować proces dostarczania mieszkańcom Puław różnorodnej i wartościowej przestrzeni 
publicznej w postaci obiektów użyteczności publicznej, stref rekreacji, miejsc uprawiania sportu 
i rozwijania zainteresowań. Działania te powinny skupić się przede wszystkim na poprawie tego, co 
funkcjonuje źle (np. niektóre układy komunikacyjne, obiekty użyteczności publicznej 
nieprzystosowane do świadczenia wysokiej jakości usług) oraz na dostrzeżeniu, w jakich sferach 
w obszarach rewitalizacji można uzupełnić ofertę tak, by w większym stopniu przyczyniała się do 
wspierania poprawy jakości życia mieszkańców (np. zapewnienie dostępności do terenów 
rekreacyjnych dla różnych grup mieszkańców: dzieci, młodzieży, osób starszych). 

Obok poprawiania dostępności i funkcjonalności przestrzeni publicznej należy zwrócić uwagę na 
dbanie o estetykę tej przestrzeni. Brak estetyki bardzo często istotnie piętnuje obszary 
zdegradowane, ograniczając otwartość ich mieszkańców na pozytywne zmiany. 

Dla tego celu proponuje się następujące kierunki działań: 
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a. Modernizacja układu komunikacyjnego w obszarach rewitalizacji; 

b. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej służąca podniesieniu 
zainteresowania korzystaniem z oferty usług publicznych; 

c. Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej; 

d. Uzupełnianie infrastruktury obszarów rewitalizacji o miejsca służące rekreacji 
i aktywności; 

e. Rozwój terenów zielonych na obszarach rewitalizacji; 

f. Ochrona i renowacja obiektów i terenów zabytkowych. 

2. Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców  

Jest to jedno z najważniejszych zadań dla procesu rewitalizacji w Puławach. Bazując na dość dobrym 
już, a co więcej, uzupełnianym jeszcze zapleczu infrastruktury, należy dążyć do pobudzenia 
marginalizowanych środowisk i osób mieszkających na obszarach rewitalizacji. Oczekiwane jest, by 
poprzez współudział w realizowanych projektach oraz udostępnienie oferty zajęć kulturalnych 
i sportowych, pobudzić jak największą część mieszkańców tych obszarów do podjęcia korzystnych 
przemian. Ważne jest, by dostępna oferta okazywała się atrakcyjna dla różnych grup wiekowych 
i osób o rozmaitych zainteresowaniach. Z aktywności fizycznej i kulturalnej powinna wyrosnąć 
również aktywność społeczna, gotowość do pracy dla dobra wspólnego. W działaniach 
aktywizujących należy szczególnie podkreślać potrzebę uczenia się od samych Puławian – 
wykorzystywać wzorcowe pomysły, które okazały się trafne w jednym obszarze, również w innych 
częściach Miasta. W ramach przedmiotowego celu należy także podkreślać znaczenie takich działań, 
które pozwalają na aktywne włączanie się grup marginalizowanych w realizowanie projektów, 
z których grupy te mają potem otrzymywać korzyść. Praca przy stworzeniu dobra publicznego, 
z którego ma się później samemu korzystać, sprawia, że inny jest stosunek użytkowników do tego 
dobra. 

Oczekiwane jest, aby szukać sposobu na to, by każdemu pomysłowi w obszarze infrastruktury 
towarzyszyły również działania, które będą związywać z nią mieszkańców obszarów 
rewitalizowanych. 

Dla tego celu proponuje się następujące kierunki działań: 

a. Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do grup marginalizowanych; 

b. Rozwój oferty zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe dla grup 
marginalizowanych; 

c. Rozwijanie oferty aktywnych form spędzania czasu dla różnych grup mieszkańców 
obszarów rewitalizacji, opartej o istniejące i powstające elementy infrastruktury; 

d. Wykorzystanie aktywności mieszkańców do poprawy jakości otoczenia na obszarach 
rewitalizacji; 

e. Zaangażowanie mieszkańców do realizacji projektów rozwojowych na obszarach 
rewitalizacji; 

f. Wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców obszarów rewitalizacji; 
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g. Wspieranie mobilności mieszkańców obszarów rewitalizacji. 

3. Poprawa warunków mieszkalnych na obszarach rewitalizacji 

Godne i przyjazne warunki zamieszkania są ważnym czynnikiem poczucia wartości i bezpieczeństwa. 
Należy dążyć do stałego poprawiania sytuacji mieszkaniowej, we współpracy z zarządcami 
nieruchomości podejmować należy również działania w celu poprawiania funkcjonalności przestrzeni 
wokół budynków mieszkalnych.  

Wzrastają także potrzeby w zakresie zapewnienia jak najwyższego standardu termicznego 
w budynkach mieszkalnych. Termomodernizacja pozwala na oszczędzanie energii i środków 
finansowych. Podobnemu celowi powinno służyć sięganie po odnawialne źródła energii dla 
zaspokajania potrzeb energetycznych mieszkańców.  

Dla tego celu proponuje się następujące kierunki działań: 

a. Poprawa standardu termicznego budynków mieszkalnych na obszarach rewitalizacji; 

b. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

c. Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wewnątrz osiedli mieszkaniowych 
w sposób podnoszący ich funkcjonalność, atrakcyjność i bezpieczeństwo; 

d. Modernizacja budynków mieszkalnych.  

4. Wspieranie rozwoju gospodarczego obszarów rewitalizacji 

Na wyznaczonych obszarach rewitalizacji przeważa funkcja mieszkaniowa, w warunkach puławskich 
nie ma potrzeby wyznaczania obszaru rewitalizacji na terenach poprzemysłowych. Niemniej jednak 
warto wykorzystać potencjał rewitalizowanych terenów w taki sposób, by wspierać powstawanie na 
nich miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, za czym iść powinno tworzenie miejsc pracy 
i poprawa dostępności usług dla mieszkańców. W ten sposób tereny takie jak otoczenie osady 
pałacowo-parkowej czy tereny po dworcu PKS mogą stać się szczególnie pomocne w poprawianiu 
sytuacji obszarów rewitalizacji. 

Dla tego celu proponuje się następujące kierunki działań: 

a. Wykorzystanie atrakcyjnych gospodarczo fragmentów obszarów rewitalizacji do 
wspierania tworzenia nowych miejsc pracy; 

b. Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców rewitalizacji. 

5. Integracja obszarów rewitalizacji z miastem 

Obszary rewitalizacji wyznaczone na terenie Puław różnią się od siebie pod kątem tego, jak 
postrzegane są przez puławian, należy zauważyć, że nie wszystkie są w równym stopniu negatywnie 
odbierane. Przedmiotowy cel służyć ma temu, aby żadnego z obszarów objętych rewitalizacją nie 
stygmatyzowano jako miejsca gorszego do życia. Integrowanie z całym miastem obejmować powinno 
zarówno działania zmierzające do fizycznego zbliżenia komunikacyjnego terenów peryferyjnych 
(poprawa połączeń komunikacyjnych), jak i takie, które do obszarów rewitalizacji przyciągną 
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zainteresowanie mieszkańców Miasta (dzięki wykorzystaniu atrakcji sportowych, rekreacyjnych, 
kulturalnych, itp.). 

Dla tego celu proponuje się następujące kierunki działań: 

a. Wykorzystanie obiektów rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych zlokalizowanych 
na obszarach rewitalizacji do podniesienia ich atrakcyjności; 

b. Poprawa skomunikowania obszarów peryferyjnych z centralnymi częściami Miasta. 

II.C. Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

W ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji sporządzono listę przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, które stanowią uszczegółowienie sformułowanych celów i kierunków działań. 
Przedsięwzięcia te podzielono na dwie kategorie: przedsięwzięcia podstawowe (główne) oraz 
przedsięwzięcia uzupełniające (pozostałe). Pierwsza lista zawiera wykaz inicjatyw, które 
w największym stopniu przyczynią się do wychodzenia obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej. Ich 
realizacja jest kluczowa dla powodzenia procesu rewitalizacji Miasta Puławy. Na liście uzupełniającej 
znalazły się pozostałe zadania, które są oczekiwane ze względu na realizację celów rewitalizacji, 
jednak skala ich oddziaływania jest mniejsza. Poniżej zaprezentowano zgodność poszczególnych 
projektów z celami rewitalizacji dla podobszarów oraz siłę ich oddziaływania w zakresie 
rozwiązywania obserwowanych na tych terenach problemów.   

II.C.1. Obszar A 

Z analizy obecnej sytuacji wynika, że najważniejsze niedoskonałości tego obszaru dotyczą niskich 
wskaźników przedsiębiorczości mieszkańców, wieku budynków, poziomu długotrwałego bezrobocia 
oraz wieku mieszkańców. Dodatkową determinantą w wyborze projektów, które mają pomagać 
w rozwiązywaniu problemów obszaru A, powinno być również to, że jest to obszar dla Miasta 
centralny, koncentrują się zatem na nim często usługi dla całych Puław. 

Wymaga nadmienić, że, mimo iż budynki na tym obszarze zwykle nie są nowe, to w przeważającej 
mierze ich stan uznać można za dobry. W szczególności większość budynków zabudowy 
wielorodzinnej było poddawanych remontom i termomodernizacjom. Z tego powodu wiek i stan 
budynków nie powinien być dla tego obszaru traktowany jako kluczowy wyznacznik projektów 
wiodących.  

W związku z tymi uwagami na plan pierwszy dla obszaru A postanowiono wysunąć przedsięwzięcia, 
które skupiają się na: 

1) Poprawianiu warunków funkcjonowania mieszkańców w różnych grupach wiekowych; 

2) Wzmocnieniu i wykorzystaniu funkcji centralnego obszaru miasta; 

3) Tworzeniu warunków do prowadzenia działalności gospodarczej; 

4) Ograniczaniu długotrwałego bezrobocia; 

5) Modernizacji starej tkanki urbanistycznej. 

Aby dokonać oceny zgodności projektów z celami rewitalizacji dla obszaru oraz siły ich oddziaływania 
na sytuację obszaru sporządzono matrycę opartą o powyższe kryteria, przyznając każdemu 
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projektowi od 0 do 3 punktów w kryteriach 1-4, natomiast w kryterium nr 5 zastosowano wagę 1, 
projekty mogły otrzymać zatem 0 lub 1 punkt. 

Tabela 15 Matryca oceny zgodności projektów z celami rewitalizacji oraz siły ich oddziaływania na obszar A 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W oparciu o tak zapisane kryteria można uznać, że wszystkie projekty wykazują zgodność z celami 
rewitalizacji, natomiast za projekty szczególnie istotne w perspektywie wyprowadzenia obszaru 
z sytuacji kryzysowej uznane zostały: 

 Rewitalizacja terenów po dawnym dworcu PKS dla rozwoju funkcji centrotwórczych; 

 Nowoczesne metody aktywizacji osób bezrobotnych oraz poprawa dostępności do usług 
Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach w nowo wybudowanych salach przeznaczonych do 
aktywizacji osób bezrobotnych; 

 Kompleksowa przebudowa POK Dom Chemika wraz zagospodarowaniem terenu w celu 
zwiększenia aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze; 

a także: 

 Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej z przeznaczeniem 
na rozwój sportu, rekreacji i integracji społecznej; 

 Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru 
A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego; 

 Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim, 

 Rewitalizacja terenu przy Szpitalu oraz POZ nr 1 w SP ZOZ w Puławach przy ul. Bema 1 
poprzez rewaloryzację istniejących terenów zielonych, stworzenie bezpiecznych ciągów 
komunikacyjnych oraz stworzenie ogólnie dostępnych miejsc parkingowych. 

Projekty te są możliwe do realizacji. Projektodawcy rozpoczęli już prace przygotowawcze. Najbardziej 
zaawansowane są prace przy projekcie przebudowy POK Dom Chemika, Miasto Puławy podjęło już 

1 2 3 4 5 suma

1
Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej z przeznaczeniem 

na rozwój sportu, rekreacji i integracji społecznej 3 2 1 0 0 6
2 Rewitalizacja terenów po dawnym dworcu PKS dla rozwoju funkcji centrotwórczych 1 2 2 1 1 7

3
Nowoczesne metody aktywizacji osób bezrobotnych oraz poprawa dostępności do usług 

Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach w nowo wybudowanych salach przeznaczonych do 
aktywizacji osób bezrobotnych 0 2 1 3 1 7

4
Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru A 

oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego
1 1 1 2 1 6

5 Rewitalizacja obszaru Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach 1 1 0 0 0 2

6
Rewitalizacja terenu przy POZ nr 2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Puławach przy ul. Bema 1 poprzez stworzenie ogólnie dostępnych miejsc parkingowych oraz 
rewaloryzację istniejących terenów zielonych 1 1 0 0 0 2

7
Rewitalizacja terenu przy Przychodni Specjalistycznej przy ul. Centralnej w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach poprzez modernizację ogólnie 
dostępnych miejsc parkingowych oraz rewaloryzację istniejących terenów zielonych 1 1 0 0 0 2

8
Rewitalizacja terenu przy Szpitalu oraz POZ nr 1 w SP ZOZ w Puławach przy ul. Bema 1 poprzez 

rewaloryzację istniejących terenów zielonych oraz stworzenie bezpiecznych ciągów 
komunikacyjnych 3 3 0 0 0 6

9
Kompleksowa termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala w Puławach 

należącego do SPZOZ w Puławach 0 0 0 0 1 1

10
Kompleksowa przebudowa POK Dom Chemika wraz zagospodarowaniem terenu w celu 

zwiększenia aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze 2 3 1 0 1 7
11 Światło i dźwięk  - Przebudowa fontanny na Placu im. F. Chopina wraz z iluminacją 2 2 0 0 0 4
12 Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Karpińskiego do Parku Solidarności 1 0 0 0 0 1
13 Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim 1 1 2 2 0 6
14 Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija 1 1 1 1 0 4

OBSZAR A
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starania o pozyskanie środków na to przedsięwzięcie i opracowało projekt od strony 
dokumentacyjnej. 

II.C.2. Obszar B 

Głównymi problemami tego obszaru są kwestie społeczne, ubóstwo i brak aktywności mieszkańców. 
W oparciu o doświadczenia Urzędu Miasta w Puławach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Puławach oraz spółki Nieruchomości Puławskie Sp. z o.o., która zarządza nieruchomościami 
komunalnymi na tym terenie, opracowano przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu mieszkańców osiedla Romów wraz z poprawą atrakcyjności osiedla”, skupiające się na 
problemach dostrzeżonych w diagnozie. Jego realizacja jest szczególnie istotna w perspektywie 
wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej. 

Pozostałe dwa projekty również spełniają kryteria projektów rewitalizacyjnych i wykazują zgodność 
z celami rewitalizacji.  

II.C.3. Obszar C 

Najbardziej dotkliwe problemy obszaru C dotyczą przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie, 
wysoki jest także odsetek osób długotrwale bezrobotnych, na obszarze są ponadto zdiagnozowane 
problemy w postaci niskich wskaźników przedsiębiorczości mieszkańców. Z badań bezpośrednich 
wynika również wysoki poziom niezadowolenia z organizacji przestrzeni w obszarze osiedli 
mieszkaniowych oraz z niedostatku obiektów pozwalających na aktywne spędzanie czasu. Znaczenie 
dla tego obszaru ma również położenie w łatwo dostępnej części miasta, co oznacza pewien 
potencjał centrotwórczy.  

W oparciu o te spostrzeżenia jako kryteria oceny zgodności projektów z celami rewitalizacji oraz siły 
ich oddziaływania  na sytuację obszaru C przyjęto: 

1) Poprawę bezpieczeństwa publicznego; 

2) Tworzenie warunków dla aktywności mieszkańców w różnych grupach wiekowych, 
szczególnie dzieci i młodzieży; 

3) Ograniczanie bezrobocia i tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej; 

4) Poprawę organizacji przestrzeni publicznej, 

którym nadano wagę 3 (projekty mogły otrzymać od 0 do 3 punktów) oraz  

5) Nadawanie obszarowi funkcji centralnych, 

któremu nadano wagę 1 (projekty mogły otrzymać 0 lub 1 punkt). 

W matrycy przedstawiono wyniki ustaleń. 
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Tabela 16 Matryca oceny zgodności projektów z celami rewitalizacji oraz siły ich oddziaływania na obszar C 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W oparciu o tak zapisane kryteria można uznać, że wszystkie projekty wykazują zgodność z celami 
rewitalizacji, natomiast za projekty szczególnie istotne w perspektywie wyprowadzenia obszaru 
z sytuacji kryzysowej uznane zostały: 

 Pokochać ruch - zagospodarowanie Błoni miejskich w Puławach; 

 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 i Przedszkola Nr 3 z przyszkolnymi obiektami 
sportowymi oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie strefy rekreacji 
i wypoczynku; 

 Realizacja przestrzeni wypoczynkowo – rekreacyjnej wraz z urządzeniami do ćwiczeń 
fizycznych dla mieszkańców osiedla C. K. Norwida w Puławach; 

 Aktywizacja mieszkańców osiedli Norwida i Niwa do większego udziału w życiu społecznym 
i kulturalnym. 

II.C.4. Obszar D 

Projekt „Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla Wólka Profecka wraz z przeciwdziałaniem 
wykluczeniu społecznemu” został opracowany po to, by odpowiedzieć na najważniejsze potrzeby 
mieszkańców obszaru D.. Jego realizacja jest szczególnie istotna w perspektywie wyprowadzenia 
obszaru z sytuacji kryzysowej. 

Pozostały projekt dla tego podobszaru również spełnia kryteria projektów rewitalizacyjnych 
i wykazuje zgodność z celami rewitalizacji. 

II.C.5. Obszar E 

Obszar E cechuje znaczące nasilenie negatywnych zjawisk. Szczególnie widoczne w tym obszarze 
problemy to przestępczość nieletnich, wysokie wskaźniki ubóstwa, bezrobocia, szczególnie 
bezrobocia wśród osób niewykształconych. Ponieważ jest to jedna z najstarszych części miasta, 
znaczna część budynków została wybudowana przed 1989 rokiem. 

1 2 3 4 5 suma

18
Rewitalizacja zieleni osiedlowej na Osiedlu Norwida i Niwa w związku z budową dróg 

pożarowych 0 0 0 1 0 1

19
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Puław poprzez rozbudowę systemu monitoringu 

miejskiego w obszarze „C” 3 0 0 0 0 3

20
Realizacja przestrzeni wypoczynkowo – rekreacyjnej wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych 

dla mieszkańców osiedla C. K. Norwida w Puławach 1 3 0 2 0 6

21
Aktywizacja mieszkańców osiedli Norwida i Niwa do większego udziału w życiu społecznym i 

kulturalnym 1 3 2 0 0 6

22
Przebudowa układu komunikacyjnego w Osiedlu C. K. Norwida oraz Niwa w Puławach w celu 

poprawy bezpieczeństwa pożarowego i komunikacyjnego wraz z realizacją miejsc postojowych 2 0 0 3 0 5

23
Modernizacja budynku administracyjno – klubowego przy ul. Lubelskiej 25 w Puławach dla 

potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych 1 1 0 0 0 2
24 Pokochać ruch - zagospodarowanie Błoni miejskich w Puławach 1 3 1 2 1 8
25 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ul. Sikorskiego do ul. Sadowej 1 0 0 1 0 2
26 Przebudowa drogi w ulicy Sadowej 1 0 0 1 0 2
27 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Saperów Kaniowskich do ul. Pszczelej 1 1 0 2 0 4

28
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 i Przedszkola Nr 3 z przyszkolnymi obiektami 

sportowymi oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie strefy rekreacji 
i wypoczynku 1 3 0 2 1 7

29 Budowa i rozbudowa drogi w ulicy Norwida 1 0 0 1 1 3

OBSZAR C
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Niezwykle ważną charakterystyką tego obszaru jest również to, że zlokalizowany jest tu zespół 
parkowy i pałacowy Czartoryskich, największa atrakcja turystyczna Puław, decydująca o potencjale 
tego obszaru, ale również rozwijająca potencjał całych Puław. 

Jako kryteria oceny zgodności projektów z celami rewitalizacji oraz siły ich oddziaływania na sytuację 
obszaru E wskazano zatem: 

1) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru; 

2) Poprawę bezpieczeństwa publicznego; 

3) Tworzenie warunków dla aktywności mieszkańców w różnych grupach wiekowych; 

4) Ograniczanie bezrobocia i tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej; 

5) Renowację i utrzymanie obiektów zabytkowych; 

6) Wykorzystanie potencjału osady pałacowo-parkowej do integracji mieszkańców Puław. 

Każde z kryteriów umożliwiało uzyskanie od 0 do 3 punktów. Zestawienie punktacji projektów 
wskazano w tabeli. 

Tabela 17 Matryca oceny zgodności projektów z celami rewitalizacji oraz siły ich oddziaływania na obszar E 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Jak wynika z zestawienia, wszystkie projekty wykazują zgodność z celami rewitalizacji, natomiast za 
projekty szczególnie istotne w perspektywie wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej uznane 
zostały: 

 Aktywizacja i integracja różnych grup społecznych poprzez działania w ramach wolontariatu, 
sposobem na przywrócenie świetności wybitnego ogrodu krajobrazowego, który wraz 
z zespołem zabytków stanowi kluczowy element dla tożsamości narodowej; 

 Kompleksowa rewitalizacja osady pałacowo-parkowej w Puławach - dźwignią do jej rozwoju 
gospodarczego oraz aktywizacji i integracji różnych grup społecznych. 

Pozostałe projekty również spełniają kryteria projektów rewitalizacyjnych i realizują zamierzenia 
ważne z punktu widzenia celów rewitalizacji dla tego obszaru. 

II.C.6. Projekty ponadobszarowe 

Wśród projektów znajdują się również takie przedsięwzięcia, których znaczenie jest zdecydowanie 
uniwersalne, odnoszą się one do każdego z obszarów. Projekty te są na tyle istotne z perspektywy 
występujących w obszarach problemów społecznych, że uznane zostały za projekty niezbędne do 
wyprowadzenia obszarów z sytuacji kryzysowej. Są to w głównej mierze projekty aktywizujące 

1 2 3 4 5 6 Suma

34
Aktywizacja i integracja różnych grup społecznych poprzez działania w ramach wolontariatu, 

sposobem na przywrócenie świetności wybitnego ogrodu krajobrazowego, który wraz 
z zespołem zabytków stanowi kluczowy element dla tożsamości narodowej 2 1 3 2 1 3 12

35
Kompleksowa rewitalizacja osady pałacowo-parkowej w Puławach - dźwignią do jej rozwoju 

gospodarczego oraz aktywizacji i integracji różnych grup społecznych 3 2 2 1 3 1 12
36 Wykorzystanie Osady Pałacowo-Parkowej do pobudzenia aktywności mieszkańców 2 0 1 2 0 1 5

37
Rewitalizacja terenu osiedla z uwzględnieniem integracji członków wspólnoty Mieszkaniowej 

„Osiedle Głęboka” 1 1 2 0 0 0 4

38
Rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez modernizację budynku MOS w Puławach wraz 

z jego otoczeniem 0 1 1 2 0 0 4

39
Rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez zwiększenie efektywności energetycznej 

budynku MOS w Puławach 0 1 0 0 0 0 1
40 Rewitalizacja budynków Starostwa Powiatowego w Puławach wraz z otoczeniem 1 1 0 0 3 0 5
41 Rewitalizacja otoczenia zabytkowej willi „Samotnia” przy ul. Zielonej w Puławach 2 1 1 1 1 0 5
42 Rewitalizacja ciągu pieszego przy ul. Głębokiej 1 1 0 0 1 0 3

OBSZAR E
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skierowane do wybranych grup mieszkańców wszystkich obszarów rewitalizacji. Koncentracja działań 
nieinwestycyjnych na osobach zamieszkujących obszary rewitalizacji może stać się okazją do 
tworzenia rozwiązań, które następnie miałyby zostać rozszerzone na wszystkie grupy 
defaworyzowane. 
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II.D. Charakterystyka planowanych podstawowych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

Rewitalizacja terenów po dawnym dworcu PKS dla rozwoju funkcji centrotwórczych 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy i partnerzy wyłonieni w ramach procedury PPP 

Szacowana wartość projektu: 21 000 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: marzec 2017 – grudzień 2023 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR, EFS), budżet gminy, środki prywatne 

Lokalizacja: Obszar A (teren przy skrzyżowaniu ulic Lubelskiej i Wojska Polskiego) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, turystyka, przedsiębiorczość, 
przedsiębiorczość społeczna 

Zakres realizowanych zadań: 

Rewitalizacja obszaru dawnego dworca autobusowego wraz z terenami przyległymi poprzez: 

 opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla obszaru np. w formie konkursu 
urbanistyczno-architektonicznego, 

 opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla przyjętych rozwiązań wraz 
z pozyskaniem partnerów dla realizacji przedsięwzięcia, 

 budowa nowych i przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenów 
przyległych o funkcjach centrotwórczych i komunikacyjnych, 

 promocja działalności gospodarczej, w tym działalności przedsiębiorstw społecznych 
z wykorzystaniem przestrzeni inwestycyjnej. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X X  X X 

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa jakości środowiska poprzez powstanie nowych i rewaloryzację istniejących terenów 
zielonych, 

 poprawa poziomu obsługi komunikacyjnej, 

 podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do 
podstawowych usług lub podniesienie ich jakości oraz dostosowanie rozwiązań 
urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 

 podniesienie funkcjonalności i dostępności usług i przestrzeni publicznych, 

 poprawa stanu lokalnej gospodarki, w tym podniesienie poziomu przedsiębiorczości 
w mieście, 

 zwiększenie liczby trwałych miejsc pracy. 
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Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Długość wybudowanych ciągów komunikacyjnych m 
Powierzchnia nowych/zmodernizowanych terenów zielonych m2 
Liczba podmiotów gospodarczych rozpoczynających działalność na obszarze zrewitalizowanym  szt. 
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej 
przedmiotem projektu 

os. 

Powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod działalność gospodarczą m2 
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach szt. 
Liczba miejsc pracy utworzonych na zrewitalizowanych obszarach szt. 

Nowoczesne metody aktywizacji osób bezrobotnych oraz poprawa dostępności do 
usług Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach w nowo wybudowanych salach 

przeznaczonych do aktywizacji osób bezrobotnych 

Podmioty realizujące: Powiat Puławski 

Szacowana wartość projektu: 2 555 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: styczeń 2017 – grudzień 2020 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR, EFS), budżet powiatu 

Lokalizacja: Obszar A (Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, ul. Lubelska 2G) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, rynek pracy 

Zakres realizowanych zadań: 
 Rozbudowa budynku Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie niezbędnym do aktywizacji osób 

bezrobotnych poprzez wybudowanie 5 nowoczesnych sal dydaktycznych do obsługi osób 
bezrobotnych 

Wykorzystanie zmodernizowanej i nowo powstałej infrastruktury do organizacji następujących 
działań na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji: 

 szkolenia, kursy i warsztaty dla bezrobotnych zapobiegające wykluczeniu społecznemu, 
izolacji i marginalizacji najsłabszych i najbardziej zagrożonych grup społecznych;  

 aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych w tym: długotrwale bezrobotnych, 
powyżej 50 roku życia, do 30 roku życia i niepełnosprawnych; 

 doradztwo i wsparcie dla bezrobotnych zainteresowanych prowadzeniem działalności 
gospodarczej; 

 pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; 

 poradnictwo prawne, psychologiczne; 

 inne działania mające na celu zmniejszenie poziomu bezrobocia i ograniczenie zjawiska 
wykluczenia społecznego oraz wzrost przedsiębiorczości. 
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Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna sfera techniczna 

X   X X 
 

Prognozowane rezultaty: 

Zwiększenie dostępności do usług i instrumentów rynku pracy poprzez zwiększenie powierzchni do 
aktywizacji osób bezrobotnych oraz dostosowanie budynku do wymogów warunków prowadzenia 
usług rynku pracy. Wpłynie to na: 

 zmniejszenie poziomu bezrobocia, 

 aktywizację osób bezrobotnych, 

 zapobieganie mechanizmom wykluczenia społecznego, izolacji i marginalizacji najsłabszych 
i najbardziej zagrożonych grup społecznych, 

 ograniczenie zjawiska ubóstwa mieszkańców, 

 wzrost przedsiębiorczości mieszkańców. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba osób bezrobotnych korzystających z usług rynku pracy os. 
Liczba wybudowanych sal dydaktycznych szt. 
Liczba stanowisk pracy przeznaczonych do obsługi osób bezrobotnych szt. 
Liczba udzielonych porad z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego  szt. 

Kompleksowa przebudowa POK Dom Chemika wraz z zagospodarowaniem terenu 
w celu zwiększenia aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy  

Szacowana wartość projektu: 50 194 901,12 zł 

Spodziewany czas realizacji: czerwiec 2014 – IV kwartał 2021 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR, EFS), budżet gminy 

Lokalizacja: Obszar A (POK Dom Chemika, ul. Wojska Polskiego 4) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, kultura, edukacja 

Zakres realizowanych zadań: 

 przebudowa POK „Dom Chemika”, 

 głęboka termomodernizacja budynku POK „Dom Chemika”, 

 zagospodarowanie terenu wokół POK „Dom Chemika”, 

 kompleksowa przebudowa pawilonu wystawowego POK „Dom Chemika” dla potrzeb 
powstania Mediateki. 
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Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna sfera techniczna 

X X X X X 

Prognozowane rezultaty: 

 rozszerzenie oferty wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 

 rozszerzenie oferty zajęć aktywizujących skierowanych do mieszkańców obszarów 
rewitalizacji, 

 poszerzenie oferty kulturalnej dla różnych grup odbiorców, 

 zwiększenie oferty kulturalnej i podniesienie jakości tej oferty, 

 zwiększenie liczby osób korzystających z zasobów kultury POK Dom Chemika i Biblioteki 
Miejskiej, 

 zwiększenie dostępu do wydarzeń kulturalnych dla osób niepełnosprawnych, 

 powstanie centrum edukacji i kultury wspierającego regionalne inicjatywy, miejsca spotkań 
społeczności lokalnej sprzyjającego poznawaniu historii i tradycji, 

 zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie ubytków ciepła, zmniejszenie kosztów 
utrzymania obiektu, 

 powstanie nowych miejsc pracy w zmodernizowanych obiektach, 

 poprawa warunków pracy pracowników oraz korzystających z zasobów POK Dom Chemika 
i Biblioteki Miejskiej. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne  

odwiedziny/rok 
rozliczeniowy 

Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem  
osoby/rok 

rozliczeniowy 
Liczba wydarzeń kulturalnych skierowanych do osób z obszaru rewitalizacji szt. 
Liczba zajęć aktywizujących skierowanych do osób z obszaru rewitalizacji szt. 
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych modernizacji/przebudowie/rozbudowie m2 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach % 
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem szt. 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych  szt. 
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. 
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji m2 
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej/elektrycznej gj/rok 
Liczba czytelników  os. 
Powierzchnia publicznie dostępnych terenów poddanych modernizacji m2 
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Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej 
z przeznaczeniem na rozwój sportu, rekreacji i integracji społecznej 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy, Zarząd Dróg Miejskich w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 9 950 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: 2015-2019 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR, EFS), budżet gminy, WFOŚiGW 

Lokalizacja: Obszar A (Ogród Jordanowski, boisko przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Puławach 
ul. Niemcewicza, boisko i sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Puławach ul. Jaworowa, 
Miejskie Przedszkole Nr 10 w Puławach i Miejskie Przedszkole Nr 13 w Puławach, ul. Prusa, ul. 
Wróblewskiego) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, turystyka, ochrona zdrowia, 
edukacja 

Zakres realizowanych zadań:  

Rewitalizacja terenów miejskich dla potrzeb mieszkańców. Utworzenie miejsc do aktywności 
fizycznej, rozwijania sportu, rekreacji, integracji społecznej poprzez: 

 przebudowę - budowę od nowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (w tym m.in. sala 
gimnastyczna, boiska) wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym zieleni i budowę 
monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 6, budowa 
placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 10 i Miejskim Przedszkolu Nr 13, 

 wykorzystanie zmodernizowanej i nowo powstałej infrastruktury do organizacji zajęć dla 
uczniów i rodziców zamieszkujących na obszarze A:  

o nauka gry w tenisa stołowego dla uczniów klas 0- 3; 

o gimnastyka korekcyjna dla najmłodszych (klasy zerowe); 

o zajęcia terapeutyczne i wspomagające dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców. 
Usprawnianie zaburzonych zmysłów w Sali Doświadczania i Świata; 

o zajęcia rehabilitacji ruchowej dla dzieci; 
o zajęcia sportowe w sali gimnastycznej i na boisku; 
o poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dorosłych (konsultacje dla rodziców, 

szkolenia w ramach kształcenia kompetencji wychowawczych, szkolenie „Bezpieczny 
Internet”, szkolenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych), 

o zajęcia „Szachy w szkole” dla uczniów klas IV-VI. 

 przebudowę Ogródka Jordanowskiego - w tym m.in. modernizację – budowę skateparku, 

 działania aktywizacyjne - organizację imprez o charakterze sportowym, edukacyjnym, 
integracyjnym, profilaktycznym dla mieszkańców obszaru A, w tym m.in.: 

o zajęcia komputerowe dla dorosłych; 

o spotkania z ciekawą lekturą – zajęcia czytelnicze dla dorosłych, 

o kurs pierwszej pomocy, 
o zajęcia język angielski i niemiecki dla początkujących, 
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o akcja profilaktyczna w ramach „Bezpiecznie na osiedlu” – w porozumieniu z Policją 
i Strażą Pożarną, 

o pikniki integracyjne (z okazji Dnia Dziecka, Dnia Wiosny, itp.), 
o zawody sportowe dla rodzin, paraolimpiada, trening z mistrzem. 

 zagospodarowanie wolnej przestrzeni międzyosiedlowej przy ul. Prusa/Wróblewskiego 
w formie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego - wykonanie skweru, w tym zieleni, 
nawierzchni, oświetlenia, nawadniania, elementów małej architektury. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X  X X X 

Prognozowane rezultaty: 

 powstanie nowoczesnej, bezpiecznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców, 

 poszerzenie oferty sportowo – rekreacyjnej w mieście,  

 stworzenie miejsc spotkań mieszkańców,  

 stworzenie nowych alternatyw aktywnego spędzania wolnego czasu, wzbogacenie oferty 
imprez kulturalno – sportowych organizowanych na terenie miasta, 

 w ujęciu długofalowym realizacja skateparku przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności 
przestrzeni miejskiej oraz będzie istotnym elementem budowania oferty regionalnych 
produktów turystycznych, 

 wzrost poziomu wykształcenia wśród dzieci i młodzieży, 

 spadek liczby dzieci i młodzieży spędzającej w okolicach budynków mieszkalnych (w klatkach 
schodowych), 

 spadek przestępstw z udziałem młodocianych, 

 wzrost liczby osób niepełnosprawnych i starszych angażujących się w życie społeczne, 

 stworzenie przestrzeni o wysokiej jakości użytkowej i estetycznej, 

 poprawa ładu przestrzennego, 

 powstanie nowych terenów zieleni. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku m2 
Liczba wybudowanych obiektów sportowo – rekreacyjnych szt. 
Liczba osób objętych aktywizacją społeczną os. 
Powierzchnia odnowionej zieleni ha 
Liczba projektów aktywizujących dzieci i młodzież szt. 
Liczba zorganizowanych imprez dla mieszkańców szt. 
Liczba zorganizowanych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych szt. 
Liczba wykonanych nowych terenów zieleni  szt. 
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Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację 
społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek 

publicznych Powiatu Puławskiego 

Podmioty realizujące: Powiat Puławski 

Szacowana wartość projektu: 3 764 882,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: kwiecień 2014 – grudzień 2020 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR, EFS), budżet powiatu 

Lokalizacja: Obszar A (Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach ul. Sieroszewskiego 4, Zespół Szkół 
Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, 
ul. Sieroszewskiego 1, Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach ul. Norwida 8a, 
I Liceum Ogólnokształcące w Puławach ul. Partyzantów 12,14, 16,19) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, turystyka, kultura, 
przedsiębiorczość, edukacja 

Zakres realizowanych zadań: 
Budynek MDK: 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

 wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku, 

 odnowienie elewacji budynku i schodów, 

 utworzenie ścieżki dydaktycznej, 

 rewitalizacja nasadzeń roślinnych i pielęgnacja drzew. 

I L.O.: 

 rewitalizacja elewacji, schodów głównych, bocznych, ewakuacyjnych oraz tarasu, 

 modernizacja nawierzchni na obszarze (w tym utwardzenie nawierzchni) oraz remont 
elewacji budynku portierni (Prokopówka), 

 czyszczenie i odświeżenie elewacji budynku internatu, 

 remont boiska (przewrócenie pierwotnej funkcji boisku z poliuretanu), 

 wykonanie siłowni na świeżym powietrzu, 

 odnowienie ścieżek komunikacyjnych, modernizacja oświetlenia, wymiana ogrodzenia. 

ZST, RCKU, CKZ: 

 na niektórych budynkach przewidziany jest montaż ogniw fotowoltaicznych, 

 odnowienie i modernizacja ścieżek komunikacyjnych, modernizacja oświetlenia, wymiana 
ogrodzenia, 

 właściwe odprowadzenie zalegających wód deszczowych z obszaru w tym budynku szkoły ZST 
oraz zwiększenie jakości tego budynku poprzez wykonanie opaski. 
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Działania uzupełniające: 

 zajęcia wyrównawcze dla uczniów w celu ograniczenia niskiego poziomu edukacji, 

 oferta kulturalna, dla dzieci młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 szkolenia ogólne dla uczniów i nauczycieli, 

 szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli, 

 szkolenia zawodowe dla dorosłych, 

 remont dachu budynku szkoły I LO, 

 termomodernizacja szkoły. 

Wykorzystanie zmodernizowanej i nowo powstałej infrastruktury do organizacji następujących 
działań na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji:  

 zajęcia sportowe, piłka nożna, koszykówka, siatkówka; 

 zajęcia plastyczne oraz nauka o przyrodzie w praktyce na ścieżce dydaktycznej przy 
Młodzieżowym Domu Kultury; 

 szkolenia ogólne i zawodowe; 

 zajęcia z informatyki i języków obcych; 

 kursy bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 akcje czytelnicze w plenerze i w obiektach na terenie rewitalizowanym; 

 poradnictwo prawne, psychologiczne i zawodowe; 

 pikniki, turnieje, otwarte zawody sportowe; 

 inicjatywy mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 

 zajęcia wyrównawcze dla uczniów w celu ograniczenia niskiego poziomu edukacji. 
 

 Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X X X X X 
 

Prognozowane rezultaty: 

Odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich prowadzących do rozwiązania zdiagnozowanych 
problemów społecznych tych obszarów. Projekt wpłynie na: 

 zwiększenie dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych, 

 poprawę bezpieczeństwa osób na terenie zdegradowanym, 

 wzmocnienie kształcenia, zwłaszcza zawodowego, 

 większą popularyzację szkolnictwa zawodowego, 

 zapobiegnięcie degradacji budynku, 
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 poprawę ochrony środowiska. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. 
Liczba zmodernizowanych budynków użyteczności publicznej  szt. 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością  szt. 
Liczba zmodernizowanych obiektów zabytkowych  szt. 
Liczba uczestników szkoleń zawodowych  os. 

Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim 

Podmioty realizujące: Powiat Puławski 

Szacowana wartość projektu: Ponad 2 miliony złotych na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. 
Całość projektu obejmująca również działania poza obszarami rewitalizacyjnymi: 3 552 818,57 zł 

Spodziewany czas realizacji: marzec 2016 – luty 2019 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), budżet powiatu 

Lokalizacja: Obszar A i E (na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji: Zespół Szkół Nr 1 w Puławach, 
ul. Polna 18, Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Puławach, ul. Sieroszewskiego 1, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach, 
ul. Kołłątaja 1, poza obszarami wyznaczonymi do rewitalizacji: SOSW w Puławach, ul. Jaworowa 3, 
Zespół Szkół Nr 2 w Puławach, ul. Jaworowa 1, Zespół Szkół Nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach, ul. Grzegorzewskiej 3) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, przedsiębiorczość, edukacja 

Zakres realizowanych zadań: 

 roboty budowlane mające na celu unowocześnienie infrastruktury szkół zawodowych, 

 wyposażenie dostosowanych warsztatów i pracowni w nowoczesny sprzęt umożliwiający 
proces kształcenia na odpowiednim do potrzeb rynku pracy i rozwoju technologii poziomie. 

Modernizacja i dostosowanie: 

 pracowni technologii gastronomicznej w SOSW, 

 laboratorium diagnostycznego i anatomiczno – zootechnicznego w ZS Nr 3, 

 pracowni fryzjerskiej w ZS Nr 1. 

Wykorzystanie zmodernizowanej infrastruktury do organizacji następujących działań na rzecz 
mieszkańców obszaru rewitalizacji:  

 nowoczesne kształcenie zawodowe dla 19 zawodów (większość to inteligentne specjalizacje), 
dostosowane do potrzeb rynku pracy, rozwoju technologicznego oraz potrzeb osób 
niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające na celu m.in.: 
zmniejszenie poziomu bezrobocia, ograniczenie emigracji młodych ludzi, zapobieganie 
mechanizmom wykluczenia społecznego najbardziej zagrożonych grup społecznych, wzrost 
przedsiębiorczości mieszkańców, efektywną współpracę z ośrodkami naukowymi. 
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Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna sfera techniczna 

X   X X 

Prognozowane rezultaty: 

 dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie 
puławskim, 

 poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie puławskim. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego szt. 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt. 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS  szt. 
Liczba osób korzystających z nowej/zmodernizowanej infrastruktury kształcenia zawodowego os. 
Liczba osób z terenów rewitalizacji korzystających z nowej/zmodernizowanej infrastruktury kształcenia 
zawodowego 

os. 

Rewitalizacja terenu przy Szpitalu oraz POZ nr 1 w SP ZOZ w Puławach przy 
ul. Bema 1 poprzez rewaloryzację istniejących terenów zielonych, stworzenie 

bezpiecznych ciągów komunikacyjnych oraz stworzenie ogólnie dostępnych miejsc 
parkingowych wraz z rozszerzeniem działalności profilaktycznej SP ZOZ 

Podmioty realizujące: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 338 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: 2017-2019 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR, EFS), budżet SP ZOZ 

Lokalizacja: Obszar A (ul. Bema 1, ul. Partyzantów 17) 

Obszar tematyczny: ochrona zdrowia 

Zakres realizowanych zadań: 

 likwidacja ogrodzenia/siatki metalowej od ul. Partyzantów, 

 realizacja szerokich deptaków spacerowych (swobodne/bezpieczne poruszanie się osób na 
wózkach inwalidzkich), 

 modernizacja zjazdu do parku z Oddziału Dziecięcego, 

 utworzenie możliwości wyjścia do parku/patio dla pacjentów Szpitala z poziomu niskiego 
parkingu - szerokie drzwi wyjazdowe do ogrodu, 

 zagospodarowanie zielenią działki pomiędzy Szpitalem a ulicą Partyzantów – rewaloryzacja 
terenu, 
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 utworzenie przestrzeni zieleni z ławkami/ew. stolikami, 

 wytworzenie ciągów komunikacyjnych bezpiecznych dla pacjentów wokół Pawilonów 
Szpitalnych A, B, C, 

 utworzenie mini ogrodu w patio przy Poradni Onkologicznej, 

 wykonanie parkingu, 

 dostawa i montaż obiektów małej infrastruktury (m.in. ławki), 

 prace związane z rewaloryzacją istniejącego terenu zielonego, 

 nasadzenie drzew, krzewów i roślin, 

 prowadzenie pilotażowego programu profilaktyki zdrowotnej dla osób starszych 
zamieszkałych na obszarach rewitalizacji 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  sfera przestrzenno-
funkcjonalna 

sfera techniczna 

X  X X  
 

Prognozowane rezultaty: 

 zwiększenie liczby programów służących profilaktyce zdrowotnej osób starszych – 
realizowanych na terenie SP ZOZ oraz innych placówek ochrony zdrowia 

 poprawa bezpieczeństwa pacjentów i mieszkańców, 

 łatwiejszy dostęp do Przychodni Przyszpitalnej i Szpitala, 

 poprawa wizerunku SP ZOZ i POZ, 

 stworzenie terenu przyjaznego dla środowiska, 

 udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dla rodziców z dziećmi. 

 udostępnienie parkingów do użyteczności publicznej, 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba miejsc parkingowych dla pacjentów i innych mieszkańców szt. 
Liczba udostępnionych zrewaloryzowanych terenów zielonych szt. 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  szt. 
Liczba programów profilaktyki zdrowotnej dla osób starszych szt. 
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Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców osiedla Romów wraz 
z poprawą atrakcyjności osiedla 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 3 155 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: maj 2017 – grudzień 2024 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR, EFS), budżet gminy, środki w ramach Programu Integracji 
Społeczności romskiej na rok 2017 

Lokalizacja: Obszar B (Romów 11, Norblina 119,121,123) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, kultura, edukacja, pomoc 
społeczna, bezpieczeństwo 

Zakres realizowanych zadań: 

 rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Norblina 123 w celu wykonania świetlicy 
osiedlowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 utworzenie i prowadzenie  świetlicy środowiskowej dla dzieci pochodzenia romskiego wraz 
z ofertą edukacyjną dla dorosłych Romów: 

o zajęcia dla dzieci romskich prowadzone jako oferta dla społeczności romskiej 
równoległa do zajęć prowadzonych dla dzieci polskich, 

o zajęcia edukacyjne dla dorosłych Romów w zakresie nauki czytania i pisania, a także 
inne zajęcia edukacyjne i integracyjne, 

 termomodernizacja i remonty budynków przy ul. Romów 11, Norblina 119, 

 wykonanie parkingu naprzeciw budynków przy ulicy Norblina 121, 123, 

 wykonanie oświetlenia i monitoringu osiedla, 

 wykonanie siłowni na zewnątrz, 

 urządzenie zieleni, wyposażenie w ławki, śmietniczki itp. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X  X X X 

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa warunków życia lokalnej społeczności, 

 poprawa jakości życia społeczności romskiej, 

 wzrost poziomu edukacji społeczności romskiej, 

 zapobieganie wykluczeniu społecznemu Romów, 

 wzrost poziomu integracji społecznej, 
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 stworzenie warunków aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 poprawa dostępu do oferty kulturalnej i edukacyjnej, 

 stworzenie warunków kreatywnego spędzania czasu wolnego, 

 podniesienie kwalifikacji mieszkańców osiedla, 

 poprawa funkcjonalności budynków, 

 zwiększenie poziomu energooszczędności, 

 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 

 poprawa estetyki przestrzeni publicznej. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba udostępnionych terenów rekreacyjnych i sportowych szt. 
Powierzchnia udostępnionych terenów rekreacyjnych i sportowych ha 

Liczba osób korzystających z Ośrodka Aktywności os. 
Liczba uczestników zajęć oferowanych przez świetlicę os. 
Liczba zajęć oferowanych w świetlicach szt. 
Liczba osób, które podniosły kompetencje społeczne i zawodowe os. 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury technicznej szt. 
Liczba osób, które wyszły na rynek pracy os. 
Zmniejszenie liczby dewastacji mienia publicznego szt. 

Pokochać ruch - zagospodarowanie Błoni miejskich w Puławach 

Podmioty realizujące: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 5 500 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: luty/marzec 2018 – październik/listopad 2019 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR, EFS), budżet gminy, WFOŚiGW 

Lokalizacja: Obszar C (ul. Kaniowczyków) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, sport i rekreacja 

Zakres realizowanych zadań: 

 zagospodarowanie przestrzeni międzyosiedlowej w formie parku sportowo-rekreacyjnego 
uwzględniającego wykonanie lub instalację: parku linowego, siłowni na powietrzu, ścianki 
wspinaczkowej, placu zabaw dla dorosłych, przeplotni linowych, stołów do ping-ponga, 
szachów przestrzennych, 

 wyposażenie w różnorodne elementy małej architektury tj. ławki, kosze, stojaki na rowery 
etc., 

 wydzielenie „parku dla psów” i jego wyposażenie, 

 budowa pawilonu skupiającego funkcje ogólnodostępnej toalety, pomieszczeń 
magazynowych, technicznych i socjalnych, 
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 urozmaicenie rzeźby terenu i wprowadzenie różnorodnej roślinności, 

 organizacja zajęć sportowych i aktywizujących dla mieszkańców pobliskich terenów, 

 stworzenie miejsca pod scenę muzyczną, kino plenerowe. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X  X X  

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa ładu przestrzennego, 

 organizacja miejsc spotkań i integracji osób w różnym wieku, 

 zwiększenie liczby zajęć aktywizujących i sportowych dla mieszkańców, 

 poprawa komfortu życia mieszkańców osiedli, 

 powstanie nowych terenów zieleni, miejsc wypoczynku czynnego i aktywności ruchowej, 

 podniesienie aktywności ruchowej dzieci i dorosłych, 

 podniesienie standardu osiedli, 

 poprawa zdrowotności mieszkańców, 

 wzmocnienie kontaktów międzypokoleniowych i międzyludzkich. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba zrealizowanych terenów zieleni  szt. 
Liczba zajęć sportowych i aktywizujących szt. 
Powierzchnia udostępnionych terenów sportowo-rekreacyjnych m2 

Powierzchnia nowych/zmodernizowanych terenów zielonych m2 
Liczba korzystających z nowych terenów rekreacyjnych os. 

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 i Przedszkola Nr 3 z przyszkolnymi 
obiektami sportowymi oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez 

utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy 

Szacowana wartość projektu: 9 176 900,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: 2014 – 2018 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR, EFS), budżet gminy, Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Lokalizacja: Obszar C (Osiedle Niwa, obszar przy ul. Legionu Puławskiego, Armii Ludowej) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, turystyka, ochrona zdrowia, 
edukacja 
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Zakres realizowanych zadań: 

Uporządkowanie i kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie strefy 
rekreacji, wypoczynku i sportu dla różnych grup wiekowych odbiorców, w tym: 

 urządzenie skweru osiedlowego z miejscem do rekreacji czynnej i biernej dla różnych grup 
wiekowych oraz zieleńca, 

 utworzenie deptaka w strefie frontowej szkoły wraz z wydłużeniem go do zieleńca,  

 utworzenie spójnej przestrzeni poprzez nadanie jej elementów charakterystycznych 
w postaci faliście biegnącej alei oraz przez nieregularny układ drzew o różnorodności 
gatunkowej, 

 wydzielenie i budowa parkingów na terenie szkoły, 

 budowa wielofunkcyjnego, publicznego placu zabaw przeznaczonego dla różnych grup 
wiekowych dzieci wraz z miejscem reakcji biernej, 

 budowa kompleksu boisk: boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, 
koszykówki, do piłki siatkowej plażowej wraz z wyposażeniem oraz bieżni lekkoatletycznej (na 
boisku będzie można okazjonalnie grać w tenisa ziemnego, badmintona i inne gry 
zespołowe), 

 zagospodarowanie dziecińca szkolnego poprzez zmianę jego funkcji na plac edukacyjno-
rekreacyjny, 

 modernizacja (wymiana nawierzchni, urządzeń zabawowych, roślinności) placu zabaw, 
zagospodarowanie wewnętrznego patio przedszkola oraz budowa parkingu przy przedszkolu, 

 działania aktywizujące – organizacja imprez o charakterze sportowym, edukacyjnym, 
integracyjnym, profilaktycznym. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  sfera przestrzenno-
funkcjonalna 

sfera techniczna 

X  X X  

Prognozowane rezultaty: 

 zwiększenie dostępności dla mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, do 
nowoczesnej infrastruktury sportowo-edukacyjnej i rekreacyjnej, tym samym 
zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej, a w konsekwencji 
zdrowotnej, 

 zwiększenie aktywności środowisk różnych grup wiekowych oraz budowanie dobrych relacji 
społecznych, 

 pobudzenie życia sportowego, edukacyjnego i rekreacyjnego na obszarze rewitalizacji,  

 propagowanie form rekreacji miejskiej, 

 racjonalizacja wykorzystania przestrzeni miejskiej, 

 pozytywne oddziaływanie na rozwój masowego sportu, rekreacji, wypoczynku wśród osób 
niepełnosprawnych i dorosłych. 
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Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku  m2 
Liczba wybudowanych obiektów sportowo – rekreacyjnych szt. 
Liczba osób objętych aktywizacją os. 
Powierzchnia odnowionej zieleni ha 
Liczba projektów aktywizujących dzieci i młodzież szt. 
Liczba zorganizowanych imprez dla mieszkańców szt. 
Liczba zorganizowanych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych szt. 
Długość wybudowanej i rozbudowanej drogi m 

Realizacja przestrzeni wypoczynkowo - rekreacyjnej wraz z urządzeniami do ćwiczeń 
fizycznych dla mieszkańców osiedla C. K. Norwida w Puławach 

Podmioty realizujące: Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Szacowana wartość projektu: 330 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: 2018 –2022 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR, EFS), środki PSM 

Lokalizacja: Obszar C (teren położony na działce przy skrzyżowaniu ul. Norwida i Lubelskiej) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, rekreacja i wypoczynek na 
wolnym powietrzu 

Zakres realizowanych zadań: 

Kompleksowe zagospodarowanie wydzielonej działki gruntu o pow. około 2 300 m2 na działalność 
rekreacyjno-sportowo-wypoczynkową, w tym: 

 wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych, 

 realizacja układu zieleni towarzyszącej o charakterze osłonowo-dekoracyjnym, 

 montaż wyposażenia i urządzeń rekreacyjno-sportowych, 

 organizacja zajęć aktywizujących dla mieszkańców różnych grup wiekowych 
z wykorzystaniem obiektów Spółdzielni, 

 stała konserwacja i nadzór nad zagospodarowanym terenem. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X  X X  
 

Prognozowane rezultaty: 

 utworzenie przestrzeni umożliwiającej wypoczynek bierny i czynny dla wszystkich grup 
wiekowych mieszkańców osiedla, 
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 zwiększenie liczby zajęć aktywizujących oferowanych mieszkańcom, 

 podniesienie poziomu zdrowotności i sprawności fizycznej mieszkańców, szczególnie osób 
starszych, 

 utworzenie miejsca integracji mieszkańców bez podziału na grupy wiekowe, 

 poprawa warunków estetycznych i przyrodniczych w osiedlu, 

 stworzenie bariery wizualnej od strony ciągu komunikacyjnego. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Powierzchnia udostępnionych mieszkańcom miejsc wypoczynku i rekreacji  m2 

Liczba zajęć aktywizujących zorganizowanych dla mieszkańców szt. 
Liczba udostępnionych mieszkańcom miejsc aktywnego wypoczynku szt. 
Liczba osób korzystających z nowych miejsc aktywnego wypoczynku os. 

Aktywizacja mieszkańców osiedli Norwida i Niwa do większego udziału w życiu 
społecznym i kulturalnym 

Podmioty realizujące: Osiedlowy Dom Kultury M-Pik przy ul. Lubelskiej 25 w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 53 100,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: 2017-2020 

Źródła finansowania: środki unijne (EFS), środki prywatne, środki PSM 

Lokalizacja: Obszar C (Osiedlowy Dom Kultury M-Pik ul. Lubelska 25) 

Obszar tematyczny: turystyka, kultura, edukacja 

Zakres realizowanych zadań: 

Aktywizacja mieszkańców osiedla Niwa i Norwida poprzez udział w wydarzeniach edukacyjnych, 
kulturalnych, artystycznych, prozdrowotnych: 

 zorganizowanie koła szachowego dla różnych grup wiekowych, 

 warsztaty rękodzielnicze, 

 kurs malarstwa dla dorosłych, 

 zajęcia plenerowe fitness pod kierunkiem instruktora, 

 wyjazd Klubu Seniora do teatru w Lublinie, 

 wycieczka turystyczno-krajoznawcza Klubu Seniora, 

 festyn z okazji otwarcia skweru z siłownią plenerową na os. Norwida, 

 promocja prowadzonych działań z zakresu rewitalizacji. 
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Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna sfera techniczna 

X     
 

Prognozowane rezultaty: 

 większy udział mieszkańców w różnych formach działalności organizowanych przez 
Osiedlowy Dom Kultury, 

 poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez ODK  os. 
Liczba osób korzystających z miejsc aktywnego wypoczynku os. 
Liczba osób korzystających z form aktywizacji os. 

Rewitalizacja zieleni osiedlowej na Osiedlu Norwida i Niwa w związku z budową 
dróg pożarowych 

Wnioskodawca: Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Centralna 2 

Podmioty realizujące: Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Szacowana wartość projektu: 450 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: 2020 – 2030 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), środki PSM 

Lokalizacja: Obszar C (Puławy-teren zawarty od ul. Norwida do ZSO nr 1 oraz od Roweckiego do 
Sadowej) 

Obszar tematyczny: ochrona środowiska, ochrona zdrowia 

Zakres realizowanych zadań: 

 wykonanie inwentaryzacji obecnej zieleni osiedlowej, 

 zaprojektowanie i wykonanie nowej kompletnej szaty roślinnej w osiedlach, w tym: 

o wykonanie przebudowy małej architektury (chodniki, alpinaria, murki oporowe itp. 
elementy stałe), 

o przygotowanie terenu do nasadzeń (uzupełnienie ubytków i uzupełnienie ziemi 
żyznej, wyprofilowanie itp.), 

o nasadzenia nowych drzew i krzewów oraz posianie trawy. 
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Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna sfera techniczna 

X  X X  

Prognozowane rezultaty: 

 zapewnienie wyższego komfortu zamieszkiwania, 

 zwiększenie atrakcyjności wolnej przestrzeni w zabudowie wieloblokowej, 

 stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców, 

 poprawa zdrowotności mieszkańców, 

 poprawa warunków zamieszkiwania dla seniorów, 

 poprawa atrakcyjności tego rejonu miasta, 

 zwiększenie zainteresowania zamieszkaniem w tym rejonie miasta. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

 Powierzchnia nowych/zmodernizowanych terenów zielonych m2 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Puław poprzez rozbudowę systemu 
monitoringu miejskiego w obszarze „C" 

Podmioty realizujące: Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gmina Miasto Puławy 

Szacowana wartość projektu: 600 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: 2018 –2025 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), środki PSM, budżet gminy 

Lokalizacja: Obszar C (Puławy-teren zawarty od ul. Norwida do Słowackiego oraz od Roweckiego do 
Sadowej) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, bezpieczeństwo społeczne i porządek publiczny 

Zakres realizowanych zadań: 

Wykonanie rozbudowy centrum monitorowania miasta przy UM - Puławy wraz ze zlokalizowaniem 
infrastruktury zewnętrznej (słupy montażowe, instalacja zasilająca od złącza z kanalizacją 
światłowodową i elektryczną do kamer) 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X    X 
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Prognozowane rezultaty: 

 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i mienia, 

 zmniejszenie liczby przestępstw i zdarzeń z udziałem młodocianych, 

 zapewnienie stałej kontroli terenów objętych monitoringiem, 

 zwiększenie wykrywalności przestępstw, 

 zmniejszenie kosztów związanych z osobową kontrolą terenu. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Zmniejszenie liczby stwierdzonych na obszarze przestępstw, wykroczeń i dewastacji szt. 
Liczba przestępstw popełnionych przez osoby nieletnie szt. 
Powierzchnia terenów objętych nowopowstałym monitoringiem Ha 

Przebudowa układu komunikacyjnego w Osiedlu C. K. Norwida oraz Niwa 
w Puławach w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego i komunikacyjnego wraz 

z realizacją miejsc postojowych 

Podmioty realizujące: Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Szacowana wartość projektu: 5 000 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: 2020-2030 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), środki PSM 

Lokalizacja: Obszar C (teren zawarty od ul. Norwida do ZSO nr 1 oraz od Roweckiego do Sadowej) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo 

Zakres realizowanych zadań: 

 wykonanie dróg pożarowych, zapewniających dojazd służbom pożarowym do budynków 
wielorodzinnych, 

 wykonanie ciągów komunikacyjnych umożliwiających bezpieczny dojazd służbom 
medycznym oraz technicznym oraz szybką ewakuację mieszkańców z osiedli w przypadkach 
ekstremalnych zdarzeń wywołanych np. awarią instalacji amoniaku na ZA – Puławy, 

 umożliwienie zgodnego z przepisami sposobu parkowania pojazdów na terenach osiedla ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X   X  
 

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa bezpieczeństwa pożarowego i technicznego na terenie osiedla, 

Id: 506A68C3-785E-4016-A40E-65115BDFA8EC. Podpisany Strona 106



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

Strona 106 z 275 
 

 zminimalizowanie czasu oczekiwania na dotarcie służb medycznych do pacjentów w stanach 
zagrożenia życia i zdrowia oraz służb technicznych do miejsca usuwania awarii, 

 poprawa komfortu zamieszkiwania i komunikacji indywidualnej, 

 ułatwienie transportu dla osób starszych oraz niepełnosprawnych na terenie osiedla. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba udostępnionych miejsc parkingowych  szt. 
Liczba udostępnionych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych szt. 
Liczba dróg pożarowych zapewniających dojazd służbom pożarowym do budynków wielorodzinnych szt. 

Modernizacja budynku administracyjno-klubowego przy ul. Lubelskiej 25 
w Puławach dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych 

Wnioskodawca: Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Centralna 2 

Podmioty realizujące: Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Szacowana wartość projektu: 280 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: 2020 –2022 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR, EFS), środki PSM 

Lokalizacja: Obszar C (ul. Lubelska 25) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, likwidacja barier dla osób starszych 
i niepełnosprawnych 

Zakres realizowanych zadań: 

Całkowita przebudowa układu komunikacyjnego budynku pod kątem dostępności dla osób starszych 
wraz z zainstalowaniem windy dla osób niepełnosprawnych i z wózkiem dla dzieci 

 przebudowa schodów /dodatkowe podesty, poręcze, uchwyty itp./, 

 montaż widny osobowej o parametrach przewidzianych dla tego typu instytucji, 

 organizacja zajęć warsztatowych dla starszych mieszkańców osiedla. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X   X  
 

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa dostępności instytucji kultury i administracji dla wszystkich grup mieszkańców 
i użytkowników, 

 likwidacja istniejących barier i utrudnień w komunikacji, 
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 zapewnienie nowych standardów w użytkowaniu budynku, 

 zwiększenie bezpieczeństwa i estetyki budynku, 

 zwiększenie dostępności form aktywnego spędzania czasu dla osób starszych. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba obiektów kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych szt. 
Liczba zajęć aktywizujących dla osób starszych szt. 
Liczba obiektów administracyjnych dostosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych szt. 
Liczba uczestników zajęć organizowanych przez Osiedlowy Dom Kultury os. 

Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla Wólka Profecka wraz 
z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu 

Podmioty realizujące: Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, Gmina Miasto Puławy 

Szacowana wartość projektu: 3 050 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: styczeń 2017 – grudzień 2024 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR, EFS), budżet gminy 

Lokalizacja: Obszar D (Wólka Profecka 45, 45a, 45b, 45c, 45d) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, kultura, edukacja, pomoc 
społeczna, bezpieczeństwo 

Zakres realizowanych zadań: 

 dokończenie budowy dróg i chodników, 

 remont elewacji, galerii i klatek schodowych, 

 rozbudowa wraz z remontem placu zabaw, 

 zagospodarowanie terenów zielonych – zaangażowanie mieszkańców w urządzanie zieleni, 

 rozbudowa monitoringu, 

 rozbudowa oświetlenia osiedla, 

 dodatkowe wyposażenie osiedla w ławki, śmietniczki itp., 

 rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wólka Profecka 45 w celu utworzenia Centrum 
Aktywności Lokalnej - miejsca łączącego ofertę dla młodzieży i dorosłych, które poprzez 
umożliwienie kreatywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, zapewnienie 
aktywności fizycznej oraz edukację wpłynie na zmniejszenie problemu przestępczości, 
wandalizmu oraz zwiększy poziom integracji społecznej i pomoże budować wśród 
mieszkańców poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania, 

 utworzenie sali szkoleniowej, tanecznej/muzycznej, informatycznej oraz siłowni, 
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 prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym, aktywizacyjnym i integracyjnym dla 
młodzieży i osób dorosłych - zatrudnienie instruktorów, trenerów, animatorów. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X  X X X 
 

Prognozowane rezultaty: 

 zmniejszenie bezrobocia, 

 podniesienie poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, 

 podniesienie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych mieszkańców osiedla, 

 poprawa funkcjonalności i jakości życia mieszkańców osiedla, 

 poprawa wizerunku osiedla, poprawa stanu technicznego, estetyki budynków, 

 poprawa bezpieczeństwa na osiedlu, przeciwdziałanie patologii społecznej, 

 wzrost aktywności i integracji społeczności lokalnej, 

 utworzenie placówki infrastruktury społecznej - Ośrodka Aktywności. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba udostępnionych terenów rekreacyjnych szt. 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury technicznej szt. 
Zmniejszenie liczby dokonywanych dewastacji mienia szt. 
Liczba młodzieży i osób dorosłych objętych wsparciem os. 
Liczba osób, które podniosły kompetencje społeczne i zawodowe os. 
Liczba osób, które weszły na rynek pracy os. 

Aktywizacja i integracja różnych grup społecznych poprzez działania w ramach 
wolontariatu, sposobem na przywrócenie świetności wybitnego ogrodu 

krajobrazowego, który wraz z zespołem zabytków stanowi kluczowy element dla 
tożsamości narodowej 

Podmioty realizujące: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Fundacja 
Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 2 000 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: kwiecień 2017 – grudzień 2019 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR, EFS), środki prywatne, środki Fundacji WHOP oraz wpływy 
od sponsorów i darczyńców 

Lokalizacja: Obszar E (Osada Pałacowa, ul. Czartoryskich 8) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, kultura, edukacja 
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Zakres realizowanych zadań: 

 Poprawa estetyki kompleksu pałacowo-parkowego w Puławach poprzez: 

o rekultywację gruntu po rozebranych budynkach na terenie Dolnego Ogrodu, 

o remont i adaptacja do nowych funkcji opuszczonej szklarni i palmiarni, 

o remont budynku przy palmiarni i przystosowanie go jako pomieszczenia socjalnego 
dla wolontariuszy, wymiana pokrycia dachowego fragmentu szklarni „holenderki” 
przylegającego do budynku, 

o remont mnożarki umożliwiający rozmnażanie roślin dla parku przez wolontariuszy, 

o remont budynku w Dolnym Ogrodzie, 

o zakup narzędzi ogrodniczych, 

o poszerzanie zasobów bylin ozdobnych, 

o zaangażowanie w prace ogrodnicze prowadzone w parku młodzieży z miejscowych 
szkół oraz emerytów, 

o zdobycie sponsorów stałych i doraźnych, 

o konserwacja lub wymiana trejażu dębowego na kolekcję roślin pnących w Dolnym 
Ogrodzie, 

o zakup ławek parkowych na teren Dolnego Ogrodu, 

o remont pomieszczeń lochów podziemnych w Dolnym Ogrodzie. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X  X X X 

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa estetyki kompleksu pałacowo-parkowego w Puławach wraz z poprawą 
bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i komfortu osób przebywających w parku, 

 przyciągnięcie do kompleksu mieszkańców i turystów, 

 powstanie atrakcyjnej oferty turystycznej i edukacyjnej na terenie parku, 

 wzrost współodpowiedzialności obywatelskiej, integracja społeczności lokalnej wokół 
wspólnego dziedzictwa kulturowego, 

 aktywizacja różnych grup społecznych i popularyzacja idei wolontariatu. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba uczniów korzystających z form aktywizacji i wolontariatu os. 
Liczba uczniów korzystających z form edukacyjnych  os. 
Liczba godzin przepracowanych w ramach wolontariatu h/rok 
Liczba osób zaangażowanych w wolontariat os. 
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Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Poddana rewitalizacji powierzchnia terenów zielonych Ha 

Kompleksowa rewitalizacja osady pałacowo-parkowej w Puławach - dźwignią do jej 
rozwoju gospodarczego oraz aktywizacji i integracji różnych grup społecznych 

Podmioty realizujące: IUNG-PIB w partnerstwie z Fundacją Wspierania Historycznego Ogrodu 
Puławskiego 

Szacowana wartość projektu: 15 000 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: styczeń 2018 – grudzień 2020 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), środki prywatne, Fundacja Wspierania Historycznego 
Ogrodu Puławskiego 

Lokalizacja: Obszar E (Osada Pałacowa; ul. Czartoryskich 8) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, turystyka, kultura, edukacja, 
aktywizacja społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Zakres realizowanych zadań: 

 poprawa estetyki kompleksu pałacowo-parkowego w Puławach poprzez: 

o remont i modernizację podziemnej infrastruktury ciepłowniczej 
i wodnokanalizacyjnej, 

o remont i odbudowę murów (w tym murów oporowych) wokół parku wraz 
z remontem bram i furtek w osadzie pałacowo-parkowej, 

o instalację skutecznego systemu monitoringu wraz z oświetleniem wszystkich 
obiektów zabytkowych, 

o remont Konserwatorski Altany Chińskiej, Bramy Rzymskiej i mostku arkadowego 
z zastosowaniem powłoki zabezpieczającej przed graffiti wraz z monitoringiem 
i oświetleniem, 

o wykonanie prac zabezpieczających groty przed zawaleniem z oczyszczeniem skał 
z graffiti, 

o zabezpieczenie skarp przed osuwaniem wraz z nasadzeniem stosownych roślin, 

o kompleksowy remont schodów tarasowych i schodów angielskich,  

o poprawę nawierzchni alejek spacerowych (wyrównanie nawierzchni, uzupełnienie 
ziemne i żwirowe, odchwaszczenie, poszerzenie, zabezpieczenie przed wymywaniem 
przez wody opadowe), 

o prace pielęgnacyjne w parku (np. karczowanie samosiewów, cięcia drzewostanu, 
karczowanie pozostałości po wykrotach), 

o wykonanie dokumentacji projektowej do nasadzeń roślin ozdobnych na terenie 
osady pałacowo-parkowej, realizacja tych nasadzeń poprzez zakup wskazanych w 
projekcie roślin, 
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o przygotowanie dokumentacji wskazującej konieczne wycinki w istniejącym 
drzewostanie parkowym, realizacja wycinki drzew z karczowaniem pozostałości 
i przygotowaniem terenu do nasadzeń, 

o zakup i montaż ławek i koszy, 

o remont muru oporowego na dziedzińcu przednim, 

o rozbiórka opuszczonych szklarni, 

o remont palmiarni, 

o remont budynku przy palmiarni, 

o zakup kosiarki z napędem na koła, wykaszarki spalinowej, nożyc żywopłotowych 
spalinowych i innych narzędzi ogrodniczych dla wolontariuszy pracujących w parku, 

o remont pomieszczeń lochów podziemnych w Dolnym Ogrodzie. 

 wykorzystanie zrewitalizowanego obiektu do promocji Puław i włączenia osady pałacowo-
parkowej do miejsc najczęściej odwiedzanych przez światowych pasjonatów historii, sztuki 
architektury i ogrodów. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X X X X X 

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i komfortu ludzi przebywających w parku, 

 wygenerowanie atrakcyjnej i różnorodnej oferty edukacyjnej dla szkół, 

 aktywizacja lokalnej społeczności i integracja różnych środowisk wokół „wspólnego dobra”, 
jakim jest park, 

 wzrost świadomości społecznej, ekologicznej i kulturowej młodego pokolenia, 

 zmniejszenie bezrobocia poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, 

 zwiększenie zadowolenia mieszkańców i poziomu satysfakcji z mieszkania w Puławach, co 
zmniejszy chęć opuszczania Puław przez ludzi młodych. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Powierzchnia terenów zielonych poddanych rewitalizacji Ha 
Liczba turystów indywidualnych odwiedzających Puławy os. 
Liczba zorganizowanych wycieczek szkolnych odwiedzających Puławy szt. 
Liczba obiektów zabytkowych poddanych zabezpieczeniu lub modernizacji szt. 
Zmniejszenie liczby dewastacji mienia szt. 
Liczba nowych miejsc pracy związanych z turystyką edukacyjną szt. 
Liczba uczniów korzystających z zajęć edukacyjnych os. 
Liczba punktów monitoringu wizyjnego szt. 
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Wykorzystanie Osady Pałacowo-Parkowej do pobudzenia aktywności mieszkańców 

Podmioty realizujące: Stowarzyszenie Przeszłość-Przyszłości w partnerstwie z IUNG-PIB 

Szacowana wartość projektu: 438 480,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: październik 2017 – wrzesień 2018 

Źródła finansowania: środki unijne (EFS), środki stowarzyszenia/sponsorzy 

Lokalizacja: Obszar E (Osada Płacowo-Parkowa w Puławach, ul. Czartoryskich) 

Obszar tematyczny: turystyka, kultura, edukacja 

Zakres realizowanych zadań: 

Zorganizowanie warsztatów, lekcji, spotkań i plenerów z wykorzystaniem zasobów Osady Pałacowo-
Parkowej, dotyczących historii miasta i rodziny Czartoryskich, kultury, sztuki, rozwoju osobistego oraz 
ekologii poprzez: 

 całodniowe warsztaty „Dzień z życia Czartoryskiej” (zwiedzanie wnętrz pałacowych i wystaw 
muzealnych, warsztaty „slow life”, metamorfozy w sukniach z epoki, bal połączony z kursem 
savoir vivre przy stole, koncert muzyki dawnej, nauka tańca dawnego, sesja fotograficzna 
w plenerze i wnętrzach pałacowych), 

 lekcje muzealne z wykorzystaniem zbiorów zgromadzonych w Pałacu, 

 terenowe warsztaty ekologiczne z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych Parku, 

 organizacja wystaw malarstwa i sztuki w Świątyni Sybilli. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X X  X  
 

Prognozowane rezultaty: 

 zwiększenie ruchu turystycznego, 

 zwiększenie liczby mieszkańców aktywnie spędzających czas wolny, bez TV i komputera, 

 zwiększenie liczby mieszkańców angażujących się w działalność społeczną, 

 wzmocnienie potencjału turystycznego Puław, 

 rozwój kapitału społecznego poprzez integrację i współpracę w realizacji projektu. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba turystów odwiedzających Puławy  os./rok 
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach edukacyjnych os./rok 
Liczba uczestników zajęć aktywizujących os. 
Liczba uczestników wystaw malarstwa i sztuki  os. 
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Rewitalizacja terenu osiedla z uwzględnieniem integracji członków wspólnoty 
Mieszkaniowej „Osiedle Głęboka” 

Podmioty realizujące: Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach 
w partnerstwie z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

Szacowana wartość projektu: 700 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: sierpień 2017 – październik 2018 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), budżet wspólnoty mieszkaniowej, IUNG-PIB 

Lokalizacja: Obszar E (Głęboka nr 3, 5, 5a, 7, 7b, 9) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, kultura, edukacja 

Zakres realizowanych zadań: 

 remont dróg osiedlowych, 

 remont chodników, 

 przebudowa parkingu przy budynku Głęboka 9, 

 renowacja terenów zielonych, 

 wyposażenie osiedla w ławki, śmietniczki itp. z wykonaniem placyków pod ławki, 

 wykonanie wiaty drewnianej wypoczynkowej o pow. 100 m2 z wykonaniem posadzki z kostki 
brukowej i wyposażeniem w stoły i ławki. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X  X X  
 

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa komfortu zamieszkiwania na osiedlu, 

 poprawa jakości infrastruktury kulturowej i turystycznej poprzez dostosowanie do potrzeb 
mieszkańców, 

 zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i ciągach pieszych, 

 stworzenie prawidłowej oprawy terenów zielonych budynków mieszkalnych, 

 zwiększenie poziomu estetyki przestrzeni publicznych, 

 pobudzenie ruchu turystycznego. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba udostępnionych terenów rekreacyjnych  szt. 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury technicznej szt. 
Powierzchnia udostępnionych terenów rekreacyjnych m2 
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Rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez modernizację budynku MOS 
w Puławach wraz z jego otoczeniem 

Wnioskodawca: Powiat Puławski 

Podmioty realizujące: Powiat Puławski 

Szacowana wartość projektu: 2 180 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: wrzesień 2016 – grudzień 2020 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), budżet powiatu 

Lokalizacja: Obszar E (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach ul. Kołłątaja 1) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, edukacja, pomoc społeczna 

Zakres realizowanych zadań: 

 modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach. W ramach projektu 
przewiduje się: 

o dostosowanie budynku do obowiązujących wymagań ochrony pożarowej wraz 
z zagospodarowaniem terenu wokół (droga pożarowa, drogi ewakuacyjne), 

o kompleksową wymianę instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz 
elektrycznej w budynku, 

o remonty wewnątrz obiektu. 

 Wykorzystanie zmodernizowanej i nowo powstałej infrastruktury do organizacji następujących 
działań na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji:  

 aktywizacja środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  

 warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży – ukierunkowane na 
zwiększenie samoświadomości młodzieży, identyfikację ich własnych zasobów 
potrzebnych do radzenia sobie z różnymi trudnościami, służące poszukiwaniu oparcia w 
sobie poprzez nabycie umiejętności interpersonalnych typu: komunikacja, asertywność, 
świadome życie, samoakceptację, odpowiedzialność, celowość, wartości i prawość w 
życiu. Promowanie zdrowego stylu życia bez używek. Nauka mówienia „nie”; 

 zajęcia alternatywnych stylów życia; 

 zajęcia artystyczne z uwzględnieniem tworzenia w glinie – arteterapia, wystawa prac; 

 zajęcia sportowo rekreacyjne na świeżym powietrzu i wewnątrz budynku MOS - 
organizowanie czasu wolnego, umożliwiające ich uczestnikom opanowanie zasad 
zdrowego stylu życia zgodnie z ich zainteresowaniami; 

 szkolenia ogólne i zawodowe; 

 zajęcia z informatyki i języków obcych; 

 kursy bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 poradnictwo prawne, psychologiczne i zawodowe; 

 inicjatywy mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 
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 zajęcia wyrównawcze dla uczniów w celu ograniczenia niskiego poziomu edukacji. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X   X X 
 

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa stanu technicznego budynku MOS w Puławach, 

 podniesienie jakości warunków w placówce oświatowej, 

 zwiększenie bezpieczeństwa dla młodzieży i pracowników ośrodka, 

 zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

 zwiększenie atrakcyjności przestrzeni wokół ośrodka. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba obiektów użyteczności publicznej dostępnych dla osób niepełnosprawnych  szt. 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. 
Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych modernizacji szt. 

Rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez zwiększenie efektywności 
energetycznej budynku MOS w Puławach 

Podmioty realizujące: Powiat Puławski 

Szacowana wartość projektu: 1 945 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: wrzesień 2016 – grudzień 2020 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), budżet powiatu 

Lokalizacja: Obszar E (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach ul. Kołłątaja 1) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, edukacja, pomoc społeczna 

Zakres realizowanych zadań: 

Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach poprzez kompleksową 
termomodernizację, w tym: 

 ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

 wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z systemem zarządzania energią, 

 wprowadzenie instalacji kolektorów słonecznych jako źródło OZE wspomagające 
podgrzewanie ciepłej wody. 
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Wykorzystanie zmodernizowanej infrastruktury do organizacji następujących działań na rzecz 
mieszkańców obszaru rewitalizacji:  

 aktywizacja środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  

 warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży – ukierunkowane na zwiększenie 
samoświadomości młodzieży, identyfikację ich własnych zasobów potrzebnych do radzenia 
sobie z różnymi trudnościami, służące poszukiwaniu oparcia w sobie poprzez nabycie 
umiejętności interpersonalnych typu: komunikacja, asertywność, świadome życie, 
samoakceptację, odpowiedzialność, celowość, wartości i prawość w życiu. Promowanie 
zdrowego stylu życia bez używek. Nauka mówienia „nie”; 

 zajęcia alternatywnych stylów życia; 

 zajęcia artystyczne z uwzględnieniem tworzenia w glinie – arteterapia, wystawa prac; 

 zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu i wewnątrz budynku MOS - 
organizowanie czasu wolnego, umożliwiające ich uczestnikom opanowanie zasad zdrowego 
stylu życia zgodnie z ich zainteresowaniami; 

 szkolenia ogólne i zawodowe; 

 zajęcia z informatyki i języków obcych; 

 kursy bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 poradnictwo prawne, psychologiczne i zawodowe; 

 inicjatywy mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 

 zajęcia wyrównawcze dla uczniów w celu ograniczenia niskiego poziomu edukacji. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X  X X X 

Prognozowane rezultaty: 

 zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku, 

 zmniejszenia zużycia energii, 

 poprawa warunków w placówce oświatowej, 

 pozytywny wpływ na młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym.  

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. 
Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji szt. 
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Rewitalizacja budynków Starostwa Powiatowego w Puławach wraz z otoczeniem 

Podmioty realizujące: Powiat Puławski 

Szacowana wartość projektu: 1 937 855,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: luty 2016 – grudzień 2020 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), budżet powiatu 

Lokalizacja: Obszar E (Starostwo Powiatowe w Puławach, Al. Królewska 19) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, edukacja 

Zakres realizowanych zadań: 

 podniesienie jakości warunków, w jakich świadczone są usługi publiczne, poprzez poprawę 
stanu technicznego Starostwa Powiatowego w Puławach wraz z jego najbliższym otoczeniem 
oraz zwiększenie jego dostępności dla osób niepełnosprawnych: 

o poprawa efektywności termicznej budynku Starostwa Powiatowego w Puławach 
poprzez renowację elewacji,  

o wykonanie izolacji pionowej i poziomej, 

o winda zewnętrzna z podjazdem, 

o wymiana ogrodzenia, 

o wymiana nawierzchni na parkingu. 

Wykorzystanie zmodernizowanej infrastruktury do organizacji następujących działań na rzecz 
mieszkańców obszaru rewitalizacji:  

 szkolenia ogólne i zawodowe; 

 zajęcia z informatyki i języków obcych; 

 kursy bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 akcje czytelnicze i ogólnodostępne wydarzenia o charakterze kulturalnym; 

 poradnictwo prawne, psychologiczne i zawodowe; 

 inicjatywy mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 

 konferencje i spotkania organizowane we współpracy z PFRON i organizacjami 
pozarządowymi mające na celu ograniczanie marginalizacji i wykluczenia społecznego 
defaworyzowanych grup społecznych. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X   X X 

Prognozowane rezultaty: 

 pełniejsze korzystanie z usług publicznych, 

 zwiększenie dostępności do usług publicznych osób niepełnosprawnych, 
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 poprawa warunków świadczenia usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Puławach. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba obiektów użyteczności publicznej dostępnych dla osób niepełnosprawnych  szt. 
Liczba zmodernizowanych obiektów zabytkowych  szt. 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. 
Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów  os. 

Rewitalizacja otoczenia zabytkowej willi „Samotnia" przy ul. Zielonej w Puławach 

Podmioty realizujące: Towarzystwo Przyjaciół Puław 

Szacowana wartość projektu: 170 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: marzec 2017 – czerwiec 2018 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), WFOŚiGW, środki własne 

Lokalizacja: Obszar E (Skwer miejski przy ul. Polnej) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, kultura 

Zakres realizowanych zadań: 

 aranżacja zieleni wraz z elementami małej architektury podkreślającej charakter obiektu oraz 
wprowadzającej izolację akustyczną i przestrzenną, 

 wykonanie 15-stanowiskowego parkingu. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X  X X  
 

Prognozowane rezultaty: 

 uporządkowanie przestrzeni historycznej i kulturowej, 

 podkreślenie atrakcyjności architektonicznej zabytkowej willi w centrum miasta, 

 stworzenie zielonej „izolacji" od drogi wojewódzkiej, 

 zwiększenie zainteresowania mieszkańców i turystów odwiedzeniem willi, korzystaniem 
z programu kulturalnego TPP. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Powierzchnia zmodernizowanej zieleni m2 

Liczba udostępnionych miejsc parkingowych  szt. 
Liczba osób odwiedzających zabytkową willę „Samotnia” osoba/rok 
Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń szt. 
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Rewitalizacja ciągu pieszego przy ul. Głębokiej 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy 

Szacowana wartość projektu: 77 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: 2017-2018 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), budżet gminy 

Lokalizacja: Obszar E (odcinek d. ulicy Głęboka) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, turystyka 

Zakres realizowanych zadań: 

 poprawa nawierzchni na części ciągu pieszego, 

 oczyszczenie z graffiti murów oporowych, 

 instalacja oświetlenia i monitoringu. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X   X  
 

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa estetyki otoczenia, 

 uporządkowanie przestrzeni historycznej i kulturowej, 

 wygodniejsze przejście przez ruchliwe odcinki ul. Głębokiej. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym 
zamieszkujących obszary rewitalizacji 

Podmioty realizujące: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Puławach, Gmina Miasto Puławy 

Szacowana wartość projektu: 1 468 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: styczeń 2017 – grudzień 2024 

Źródła finansowania: środki unijne (EFS), budżet gminy 

Lokalizacja: Obszar A, B, C, D, E (wszystkie obszary rewitalizacji) 

Obszar tematyczny: edukacja, pomoc społeczna, aktywizacja zawodowa 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Powierzchnia zrewitalizowanego ciągu pieszego m2 

Id: 506A68C3-785E-4016-A40E-65115BDFA8EC. Podpisany Strona 120



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

Strona 120 z 275 
 

Zakres realizowanych zadań: 

 wzrost poziomu edukacji, integracji i aktywności lokalnej oraz aktywizacja zawodowa 
i społeczna mieszkańców miasta mieszkających na terenach objętych procesem rewitalizacji 
poprzez: 

o wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, 

o organizację szkoleń zawodowych i szkoleń w zakresie podnoszenia kompetencji 
osobistych i społecznych, 

o organizację staży zawodowych, 

o organizowanie pośrednictwa pracy, 

o organizację prac społecznie użytecznych, 

o integrację społeczną – spotkania społeczności lokalnej, grupy wsparcia, grupy 
samopomocowe. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna sfera techniczna 

X X    

Prognozowane rezultaty: 

 zmniejszenie poziomu bezrobocia w mieście, 

 podniesienie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych mieszkańców, 

 poprawa jakości życia społeczności zamieszkującej obszary objęte rewitalizacją, 

 wzrost poziomu edukacji, integracji i aktywności społeczności lokalnej. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba osób dorosłych objętych wsparciem os. 
Liczba osób, które podniosły kompetencje społeczne i zawodowe os. 
Liczba osób, które weszły na rynek pracy os. 

Wsparcie osób doznających przemocy z obszarów objętych rewitalizacją 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, 
Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Szacowana wartość projektu: 1 000 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: styczeń 2018 – grudzień 2023 

Źródła finansowania: środki unijne (EFS), budżet gminy 

Lokalizacja: Obszar A, B, C, D, E 

Obszar tematyczny: pomoc społeczna, edukacja 
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Zakres realizowanych zadań: 

Zadania w Projekcie zostały podzielone na trzy grupy: 

 Interwencja – prowadzenie całodobowego telefonu zaufania dla osób doznających przemocy, 

 Wsparcie – dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby doznającej przemocy lub będącej 
w kryzysie: indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, psychoterapia, praca socjalna, 
wsparcie prawnika, 

 Profilaktyka – wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 
specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających funkcje opiekuńczo-
wychowawcze 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X     

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa jakości życia mieszkańców (poprawa funkcjonowania rodzin, poprawa relacji 
w rodzinach, nabycie umiejętności radzenia w sytuacjach kryzysowych), 

 zapobieganie mechanizmom wykluczenia społecznego, izolacji i marginalizacji najsłabszych 
i najbardziej zagrożonych grup społecznych, 

 wzrost dostępności do usług społecznych (wsparcia psychologicznego, 
psychoterapeutycznego i pedagogicznego, porad prawnych, usługi całodobowego telefonu 
zaufania dla osób w kryzysie), 

 wzrost  integracji społecznej. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba osób objętych wsparciem os. 
Liczba udzielonych porad psychologicznych szt. 
Liczba osób biorących udział w psychoterapii os. 
Liczba osób objętych wsparciem pedagoga os. 
Liczba osób, które skorzystały z porad prawnych os. 
Liczba osób objętych usługą telefonu zaufania os. 
Liczba przeprowadzonych zajęć integracyjnych szt. 

Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarach objętych 
rewitalizacją 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 1 968 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: styczeń 2017 – grudzień 2023 

Źródła finansowania: środki unijne (EFS), budżet gminy, środki ze Związku Miast Nadwiślańskich 
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Lokalizacja: Obszar A, B, C, D, E 

Obszar tematyczny: pomoc społeczna, edukacja 

Zakres realizowanych zadań: 

 prowadzenie zajęć edukacyjnych (treningów i warsztatów dla rodziców) podnoszących 
kompetencje opiekuńczo-wychowawcze oraz wpływających na poprawę relacji rodzinnych, 

 prowadzenie zajęć integrujących rodziny, 

 wsparcie asystenta rodziny oraz konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin, 

 organizacja wypoczynku letniego dla rodzin, 

 prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci w obszarze B i D. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X     
 

Prognozowane rezultaty: 

 stworzenie warunków kreatywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 

 podniesienie dostępu do oferty kulturalnej i edukacyjnej, 

 zwiększenie poziomu edukacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 podniesienie poziomu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców,  

 poprawa relacji w rodzinach, poprawa funkcjonowania rodzin,  

 wzrost poziomu integracji społecznej, 

 zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba rodzin objętych wsparciem szt. 
Liczba zrealizowanych szkoleń i warsztatów szt. 
Liczba uczestników szkoleń i warsztatów os. 
Liczba przeprowadzonych zajęć integracyjnych szt. 
Liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym i pedagogicznym szt. 
Liczba uczestników zajęć prowadzonych przez świetlice środowiskowe os. 

Wsparcie osób starszych z obszarów objętych rewitalizacją 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina, stowarzyszenie  

Szacowana wartość projektu: 1 200 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: styczeń 2018 – grudzień 2023 

Id: 506A68C3-785E-4016-A40E-65115BDFA8EC. Podpisany Strona 123



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

Strona 123 z 275 
 

Źródła finansowania: środki unijne (EFS), budżet gminy 

Lokalizacja: Obszar A, B, C, D, E 

Obszar tematyczny: pomoc społeczna, edukacja 

Zakres realizowanych zadań: 

 Specjalistyczne i kompleksowe wsparcie osób starszych zamieszkujących wszystkie obszary 
rewitalizacji: 

o Opieka i pomoc specjalistyczna; 

o Rehabilitacja i terapia zajęciowa; 

o Zapewnienie posiłków; 

o Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania; 

o Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. 

 Organizacja aktywizujących zajęć dla seniorów z wykorzystaniem bogatej infrastruktury ZSO 
Nr 2 oraz kadry edukacyjnej: 

o zajęcia z obsługi komputera; 

o zajęcia ruchowe (aerobik przy muzyce) na sali gimnastycznej i/lub siłowni; 

o spacery nordic walking z instruktorem; 

o wycieczki rowerowe z wykorzystaniem tras rowerowych w Puławach i okolicach; 

o zajęcia językowe (np. nauka języka angielskiego od podstaw); 

o zajęcia szachowe dla dziadków i wnuków; 

o spotkania przy grach planszowych; 

o zajęcia rękodzieła; 

o organizacja kafejki międzypokoleniowej. 

 Zaangażowanie młodzieży w pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Praca 
w Szkolnym Klubie Wolontariusza ZSO nr 2. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna sfera techniczna 

X     
 

Prognozowane rezultaty: 

 Wzrost aktywności osób starszych, 

 Zwiększenie poziomu integracji społecznej seniorów, 

 Poprawa jakości życia osób starszych, 

 Poprawa jakości opieki nad seniorami, 

 Wzrost dostępności do usług społecznych na podobszarach rewitalizacji, 
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 Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania: 

o Wzrost dostępności wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego, 

o Wzrost dostępności rehabilitacji i fizykoterapii, 

o Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

o Wzrost dostępności do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu os. 
Liczba udzielonych porad psychologicznych szt. 
Liczba osób korzystających z rehabilitacji os. 
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania os. 
Liczba osób, które wypożyczyły sprzęt rehabilitacyjny os. 
Liczba wolontariuszy zaangażowanych w pomoc osobom starszym os. 

Bliżej rodziny 

Podmioty realizujące: Powiat Puławski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 161 464,08 zł 

Spodziewany czas realizacji: wrzesień 2017 – luty 2019 

Źródła finansowania: środki unijne (EFS), budżet powiatu 

Lokalizacja: Obszar A, B, C, D, E (wszystkie podobszary rewitalizacji) 

Obszar tematyczny: edukacja, pomoc społeczna 

Zakres realizowanych zadań: 

Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej umożliwiające osobom niezależne życie 
w środowisku lokalnym świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb 
i możliwości) oraz umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, 
które ich dotyczą. 

Objęcie wsparciem 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – rodziców i opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych: 

 grupa wsparcia: udzielanie wsparcia rodzicom dzieci niepełnosprawnych; 

 trening umiejętności wychowawczych: współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form 
przymusu; uczucia i ich rola; zasady, normy, wartości, ograniczenia jako niezbędny warunek 
wychowania; wychowanie przez stosowanie konsekwencji do samodyscypliny; 
rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktowych; 

 zajęcia aktywizujące (rodzice razem z dziećmi) na basenie lub sali gimnastycznej; 

 wyjazd aktywizujący do „Krainy Rumianku”; 
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 wyjazd profilaktyczno-aktywizujący nad morze: zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne 
z wykorzystaniem muzykoterapii i arteterapii, zajęcia z gotowania z dietetykiem, warsztaty 
rękodzielnicze, porady prawne; 

 prelekcje specjalisty: naturalne sposoby leczenia, profilaktyka chorób, terapia manualna, 
alternatywne metody leczenia. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X     
 

Prognozowane rezultaty: 

 wzrost dostępności usług społecznych dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością; 

 złagodzenie problemu wykluczenia społecznego/zagrożenia wykluczeniem społecznym rodzin 
z dzieckiem z niepełnosprawnością. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

os. 

Akademia rodziny 

Podmioty realizujące: Powiat Puławski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 161 464,08 zł 

Spodziewany czas realizacji: wrzesień 2017 – grudzień 2018 

Źródła finansowania: środki unijne (EFS), budżet powiatu 

Lokalizacja: Obszar A, B, C, D, E (wszystkie podobszary rewitalizacji) 

Obszar tematyczny: edukacja, pomoc społeczna 

Zakres realizowanych zadań: 

Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej umożliwiające osobom niezależne życie 
w środowisku lokalnym świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb 
i możliwości) oraz umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, 
które ich dotyczą.  

Objęcie wsparciem 29 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ofiar przemocy i rodzin 
dysfunkcyjnych: 

 grupa wsparcia dla ofiar przemocy połączona z edukacją: informacje z zakresu interwencji 
kryzysowej, mediacji rodzinnej, praw i uprawnień osób doświadczających przemocy, 
informacje na temat mechanizmów przemocy, syndromu wyuczonej bezradności, wsparcie 
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emocjonalne, odblokowanie emocji, przepracowanie problemów, rozwiązywanie bieżących 
problemów uczestników; 

 trening umiejętności wychowawczych dla rodzin dysfunkcyjnych: radzenie sobie z własnymi 
uczuciami w kontekście wychowania dziecka oraz sposoby pomagania dziecku w radzeniu 
sobie z trudnymi emocjami, czym zastępować kary wobec dziecka, czyli jak sobie radzić, gdy 
dziecko jest niegrzeczne, zachęcanie dziecka do bycia samodzielnym, wzmacnianie mocnych 
stron dziecka; 

 zajęcia aktywizujące (kurs tańca) dla rodzin dysfunkcyjnych; 

 indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodzin dysfunkcyjnych: rozwiązywanie bieżących 
problemów wychowawczych; 

 profilaktyczny trening umiejętności wychowawczych dla ofiar przemocy: rozpoznawanie, 
wyrażanie i akceptowanie uczuć, aktywne, wspierające słuchanie, prawidłowa komunikacja 
w rodzinie, umiejętność współpracy i współdziałania z dzieckiem, wdrażanie metod 
skutecznej dyscypliny bez stosowania przemocy, uwalnianie siebie i dzieci od zaburzającego 
rozwój osobowości funkcjonowania w rolach, zachęcanie dzieci do samodzielności, 
budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka (pochwały, zachęty, ukazywanie 
mocnych stron), konstruktywne rozwiązywanie konfliktów; 

 integracyjno-aktywizujący trening umiejętności społecznych dla rodzin dysfunkcyjnych: 
radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z emocjami, asertywność na co dzień, podnoszenie 
poczucia własnej wartości; 

 profilaktyczny trening umiejętności społecznych oraz asertywności dla ofiar przemocy: 
komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność, umiejętność stawiania granic, radzenie 
sobie z trudnymi emocjami, relaksacja, podnoszenie poczucia własnej wartości; 

 kursy aktywizujące dla ofiar przemocy: kurs gotowania. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X     
 

Prognozowane rezultaty: 

 wzrost dostępności usług społecznych oraz rozwój zintegrowanych usług społecznych 
dostosowanych do specyficznych potrzeb ofiar i świadków przemocy domowej oraz rodzin 
dysfunkcyjnych, 

 złagodzenie problemu wykluczenia społecznego/zagrożenia wykluczeniem społecznym ofiar 
przemocy i rodzin dysfunkcyjnych. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

os. 
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Włączamy aktywność 

Podmioty realizujące: Powiat Puławski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 246 280,90 zł 

Spodziewany czas realizacji: kwiecień 2017 – marzec 2019 

Źródła finansowania: środki unijne (EFS), budżet powiatu 

Lokalizacja: Obszar A, B, C, D, E (wszystkie podobszary rewitalizacji) 

Obszar tematyczny: edukacja, pomoc społeczna 

Zakres realizowanych zadań: 

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym adekwatne do zdiagnozowanych 
specyficznych potrzeb grupy docelowej; potrzeby te zostaną określone w indywidualnych ścieżkach 
reintegracji. Grupę docelową stanowi 30 wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 17 do 25 lat: 

 przeprowadzenie diagnozy potrzeb i stworzenie indywidualnych ścieżek reintegracyjnych: 
Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Zadanie będzie realizowane przez 
podmiot wyspecjalizowany w zakresie aktywizacji zawodowej. Odbędą się indywidualne 
spotkania z doradcą zawodowym. Każdy uczestnik projektu (30 osób) weźmie udział 
w trzygodzinnym spotkaniu, na którym doradca zawodowy przeprowadzi diagnozę potrzeb 
i opracuje indywidualną ścieżkę reintegracji, czyli zestaw kompleksowych 
i zindywidualizowanych form wsparcia mających zapobiec wykluczeniu społecznemu 
uczestnika; 

 kurs prawa jazdy kat. B; 

 wyjazd szkoleniowy: UAI o charakterze społecznym i zawodowym. Zakres tematyczny: 
poradnictwo specjalistyczne, zajęcia z doradcą zawodowym, kurs „Opiekun osoby starszej 
i niepełnosprawnej”; 

 grupa wsparcia: UAI o charakterze społecznym. Zakres tematyczny: obraz samego siebie, 
rodzina, emocje w życiu człowieka; 

 wyjazd edukacyjny do Krakowa i Wieliczki: UAI o charakterze społecznym; 

 zajęcia z radcą prawnym: UAI o charakterze społecznym. Zakres tematyczny: prawa 
i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, usamodzielnienie wychowanków w świetle prawa, zagadnienia z Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci i dzieci wobec 
rodziców, dziedziczenie; 

 przygotowanie do życia w rodzinie: UAI o charakterze społecznym. Zakres tematyczny: 
seksualność, odpowiedzialne rodzicielstwo, planowanie rodziny; 

 wyjazd edukacyjny do Warszawy: Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym, 
której celem jest nabycie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności 
społecznej. Zakres tematyczny zadania obejmuje zwiedzanie Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Starego Miasta oraz siedziby Telewizji Polskiej. 
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Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna sfera techniczna 

X     
 

Prognozowane rezultaty: 

 zwiększenie szans na równy dostęp do aktywnego udziału wychowanków rodzin zastępczych 
w życiu społecznym oraz na rynku pracy; 

 wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu 

os. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu 

os. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

os. 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie os. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie os. 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami 

os. 

Włączamy działanie 

Podmioty realizujące: Powiat Puławski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 321 615,90 zł 

Spodziewany czas realizacji: kwiecień 2017 – marzec 2019 

Źródła finansowania: środki unijne (EFS), budżet powiatu 

Lokalizacja: Obszar A, B, C, D, E (wszystkie podobszary rewitalizacji) 

Obszar tematyczny: edukacja, pomoc społeczna 

Zakres realizowanych zadań: 

Planowane działania projektowe ukierunkowane są na realizację usług aktywnej integracji w postaci 
instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej adekwatnych do zdiagnozowanych 
specyficznych potrzeb grupy docelowej; potrzeby te zostaną określone w indywidualnych ścieżkach 
reintegracji. Grupę docelową stanowi 40 osób z niepełnosprawnościami. 

Objęcie wsparciem 40 osób z niepełnosprawnościami, będących zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym: 

 przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz stworzenie indywidualnych ścieżek reintegracji: 
Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Zadanie będzie realizowane przez 
podmiot wyspecjalizowany w zakresie aktywizacji zawodowej. Odbędą się indywidualne 
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spotkania z doradcą zawodowym. Każdy uczestnik projektu (40 osób) weźmie udział w 
trzyipółgodzinnym spotkaniu, na którym doradca zawodowy przeprowadzi diagnozę potrzeb i 
opracuje indywidualną ścieżkę reintegracji, czyli zestaw kompleksowych i 
zindywidualizowanych form wsparcia mających zapobiec wykluczeniu społecznemu 
uczestnika; 

 wyjazd szkoleniowy: 10-dniowy wyjazd szkoleniowy. Zrealizowane zostaną usługi aktywnej 
integracji o charakterze społecznym (trening kompetencji i umiejętności społecznych, kurs 
pierwszej pomocy przedmedycznej); 

 zabiegi usprawniające psychoruchowo; 

 kursy zawodowe: kurs spawania, kurs operator wózka widłowego, kurs dietetyki i zdrowego 
żywienia, kurs gotowania, kurs florystyczny. 

 trening psychologiczny. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X     
 

Prognozowane rezultaty: 

 złagodzenie problemu wykluczenia społecznego/zagrożenia wykluczeniem społecznym osób 
z niepełnosprawnością, 

  zwiększenie szans na równy dostęp do aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym, 

 wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu 

os. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu 

os. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

os. 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie os. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie os. 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami 

os. 
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II.E. Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Rewitalizacja obszaru Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach 

Podmioty realizujące: Powiat Puławski 

Szacowana wartość projektu: 983 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: styczeń 2017 – grudzień 2020 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR, EFS), budżet powiatu 

Lokalizacja: Obszar A (Zespół Szkół Nr 1 w Puławach, ul. Polna 18) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, edukacja 

Zakres realizowanych zadań: 

 modernizacja boiska, 

 budowa podjazdu do wejścia do szkoły dla osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją 
parkingu, 

 budowa ogrodzenia wokół szkoły wraz z wymianą bram wjazdowych, 

 wymiana chodników z płyt chodnikowych na kostkę, 

 wymiana oświetlenia przy chodnikach, 

 rozbudowa i modernizacja monitoringu zewnętrznego szkoły. 

Wykorzystanie zmodernizowanej i nowo powstałej infrastruktury do organizacji następujących 
działań na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji:  

 zajęcia sportowe, piłka nożna, koszykówka, siatkówka; 

 zajęcia plastyczne oraz zajęcia z nauk przyrodniczych; 

 szkolenia ogólne i zawodowe; 

 zajęcia z informatyki i języków obcych; 

 kursy bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 akcje czytelnicze w plenerze i w obiektach na terenie rewitalizowanym; 

 poradnictwo prawne, psychologiczne i zawodowe; 

 pikniki, turnieje, otwarte zawody sportowe; 

 inicjatywy mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin; 

 zajęcia wyrównawcze dla uczniów w celu ograniczenia niskiego poziomu edukacji. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X   X X 
 

Id: 506A68C3-785E-4016-A40E-65115BDFA8EC. Podpisany Strona 131



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

Strona 131 z 275 
 

Prognozowane rezultaty: 

Odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich prowadzących do rozwiązania zdiagnozowanych 
problemów społecznych tych obszarów. Widoczne będą: 

 poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz mieszkańców, 

 zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

 wzmocnienie kształcenia zwłaszcza zawodowego, 

 większa popularyzacja szkolnictwa zawodowego. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. 
Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej infrastruktury społecznej os. 
Budynki publiczne wyremontowane na obszarach miejskich szt. 
Powierzchnia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi  ha 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością szt. 
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich  ha 

Rewitalizacja terenu przy POZ nr 2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Puławach przy ul. Bema 1 poprzez stworzenie ogólnie dostępnych 

miejsc parkingowych oraz rewaloryzację istniejących terenów zielonych 

Podmioty realizujące: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 65 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: 2017-2019 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), budżet SP ZOZ 

Lokalizacja: Obszar A (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10) 

Obszar tematyczny: ochrona zdrowia 

Zakres realizowanych zadań: 
Zagospodarowanie terenu znajdującego się przy Przychodni rejonowej nr 2 w SPZOZ Puławy poprzez: 

 roboty budowlane polegające na przygotowaniu terenu pod parking, 

 wykonanie parkingu, 

 prace związane z rewaloryzacją istniejącego terenu zielonego, 

 nasadzenie drzew, krzewów i roślin. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X  X X  
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Prognozowane rezultaty: 

 poprawa bezpieczeństwa pacjentów i mieszkańców poprzez likwidację terenów zubożałych, 

 udostępnienie parkingu do użyteczności publicznej, 

 poprawa wizerunku POZ, 

 stworzenie terenu przyjaznego dla środowiska, 

 udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dla rodziców z dziećmi. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba miejsc parkingowych dla pacjentów i innych mieszkańców szt. 
Liczba udostępnionych zrewaloryzowanych terenów zielonych szt. 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  szt. 

Rewitalizacja terenu przy Przychodni Specjalistycznej przy ul. Centralnej 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach poprzez 

modernizację ogólnie dostępnych miejsc parkingowych oraz rewaloryzację 
istniejących terenów zielonych 

Podmioty realizujące: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 89 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji:2017-2019 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), budżet SP ZOZ 

Lokalizacja: Obszar A (ul. Centralna 16) 

Obszar tematyczny: ochrona zdrowia 

Zakres realizowanych zadań: 

 zwiększenie powierzchni parkingu poprzez likwidację chodnika przy budynku 
parterowym(dawna poradnia P/Gruźlicza) i wyrównanie do obrzeży placu,  

 roboty budowlane polegające na wymianie płyt na chodnikach i parkingu oraz modernizacja 
schodów wejściowych i wjazdu dla osób niepełnosprawnych, 

 wykonanie miejsc postojowych dla rowerów, 

 prace związane z rewaloryzacją istniejącego terenu zielonego (nasadzenie krzewów oraz 
zamontowanie ławek zarówno od ulicy Centralnej jak i Polnej). 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X  X X  
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Prognozowane rezultaty: 

 poprawa bezpieczeństwa pacjentów i mieszkańców, 

 udostępnienie parkingu do użyteczności publicznej, 

 poprawa wizerunku Przychodni Specjalistycznej, 

 stworzenie terenu przyjaznego dla środowiska, 

 udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dla rodziców z dziećmi, 

 poprawa bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych, 

 likwidacja barier wjazdowych na parking. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba miejsc parkingowych dla pacjentów i innych mieszkańców szt. 
Liczba udostępnionych zrewaloryzowanych terenów zielonych szt. 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  szt. 

Kompleksowa termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala 
w Puławach należącego do SPZOZ w Puławach 

Podmioty realizujące: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 10 263 067,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: 2017-2019 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), budżet SP ZOZ 

Lokalizacja: Obszar A (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach ul. Józefa Bema 
1) 

Obszar tematyczny: ochrona zdrowia 

Zakres realizowanych zadań: 

Poprawa efektywności energetycznej budynków.  

Pracami termomodernizacyjnymi zostanie objętych 6 obiektów Szpitala SPZOZ w Puławach: pawilon 
A, pawilon B, pawilon diagnostyczny D, kuchnia, łącznik, pawilon administracyjny. Wykonane 
zostaną: 

 modernizacja instalacji c.o. polegająca na całkowitej wymianie instalacji istniejącej, 

 montaż klimakonwektorów, 

 docieplenie dachów i stropodachów, 

 docieplenie ścian zewnętrznych piwnic, 

 docieplenie ścian zewnętrznych, 

 wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 
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 docieplenie i zaizolowaniu przeciwwilgociowym ścian przy gruncie, 

 wykonanie regulacji instalacji c.o., 

 wykonanie energooszczędnego oświetlenia. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

  X X X 

Prognozowane rezultaty: 

 zmniejszenie energochłonności budynków, zużycia energii i produkcji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenie komfortu hospitalizacji pacjenta, 

 poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie publicznej ochrony 
zdrowia, 

 poprawa środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  gj/rok 
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej  gj/rok 
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  gj/rok 
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  szt. 
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  m2 
Liczba utrzymanych miejsc pracy  szt. 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  szt. 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami  

szt. 

Światło i dźwięk - Przebudowa fontanny na Placu im. F. Chopina wraz z iluminacją 

Podmioty realizujące: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 1 500 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: luty/marzec 2019 – październik/listopad 2020 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), budżet gminy 

Lokalizacja: Obszar A (Skwer miejski przy ul. Lubelskiej) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, turystyka 

Zakres realizowanych zadań: 

 budowa nowej multifunkcyjnej fontanny, 

 przebudowa oświetlenia przystosowanego do pokazów iluminacyjnych. 
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Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna sfera techniczna 

X   X X 

Prognozowane rezultaty: 

 stworzenie przestrzeni o zróżnicowanym i bogatym programie rekreacyjno-artystycznym, 
sprzyjającej spędzaniu wolnego czasu, spacerom, spotkaniom i integracji pokoleniowej, 

 powstanie miejsca atrakcyjnego dla dzieci i turystów przy oszczędności energii elektrycznej 
i wody, 

 uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej w centrum miasta, 

 podniesienie funkcjonalności placu miejskiego. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba zmodernizowanych terenów rekreacyjnych  szt. 
Liczba wybudowanych obiektów małej architektury szt. 

Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Karpińskiego do Parku Solidarności 

Wnioskodawca: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 160 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: styczeń 2018 – listopad 2018 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), budżet gminy 

Lokalizacja: Obszar A (ul. Polna) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo 

Zakres realizowanych zadań: 

 wykup terenu pod realizację, 

 opracowanie dokumentacji projektowej, 

 wybudowanie ok. 210 mb ciągu pieszo- jezdnego. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X   X  

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i jednorodzinnej, 
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 poprawa komfortu życia mieszkańców i bezpieczeństwa ruchu. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Długość wybudowanego ciągu pieszo-jezdnego  m 

Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija 

Podmioty realizujące: Powiat Puławski 

Szacowana wartość projektu: Nieco ponad milion złotych na obszarach wyznaczonych do 
rewitalizacji. Całość projektu obejmująca również działania poza obszarami rewitalizacyjnymi: 1 566 
081,18 zł 

Spodziewany czas realizacji: wrzesień 2017 – czerwiec 2019 

Źródła finansowania: środki unijne (EFS), budżet powiatu, inne krajowe środki publiczne 

Lokalizacja: Obszar A i E (na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji: Zespół Szkół Nr 1 w Puławach, 
ul. Polna 18, Zespół Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Puławach, ul. Sieroszewskiego 1, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach, 
ul. Kołłątaja 1; poza obszarami wyznaczonymi do rewitalizacji: SOSW w Puławach, ul. Jaworowa 3, 
Zespół Szkół Nr 2 w Puławach, ul. Jaworowa1, Zespół Szkół Nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach, ul. Grzegorzewskiej 3) 

Obszar tematyczny: przedsiębiorczość, edukacja 

Zakres realizowanych zadań: 

 wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesny, dostosowany do potrzeb 
rynku pracy sprzęt i wyposażenie, 

 dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów, 

 kursy dla uczniów dające dodatkowe uprawnienia, 

 współpraca szkół objętych projektem z pracodawcami – praktyki i staże dla uczniów, 

 współpraca szkół objętych projektem z uczelniami – szkolenia/studia podyplomowe/kursy dla 
nauczycieli. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X X    
 

Prognozowane rezultaty: 

 podniesienie i dostosowanie jakości kształcenia w 10 szkołach zawodowych powiatu 
puławskiego, 

 zwiększenie współpracy 10 szkół zawodowych powiatu puławskiego z pracodawcami, 
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 podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, 

 umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych nauczycielom przedmiotów 
zawodowych, 

 poprawa warunków nauczania w szkołach, 

 zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych takich jak bezrobocie, ubóstwo i niski poziom 
edukacji. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS  szt. 
Liczba zakupionych pomocy dydaktycznych szt. 
Liczba osób korzystających ze wspartych placówek edukacyjnych os. 
Liczba nowych zajęć edukacyjnych we wspartych placówkach szt. 

Budowa drogi - przedłużenie ul. Kowalskiej - odcinek od ul. Kilińskiego do 
ul. Powstańców Listopadowych 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 1 050 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: luty 2017 – grudzień 2018 

Źródła finansowania: środki unijne (EFRR), budżet gminy, inne krajowe środki publiczne 

Lokalizacja: Obszar B (ul. Kowalska) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo 

Zakres realizowanych zadań: 

 budowa drogi o długości ok. 407 m z niezbędną infrastrukturą. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X   X  
 

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa dostępności komunikacyjnej do nowych obszarów zabudowy mieszkaniowej, 

 możliwość objazdu centrum miasta, 

 poprawa komfortu życia mieszkańców i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Długość wybudowanej drogi  m 

Id: 506A68C3-785E-4016-A40E-65115BDFA8EC. Podpisany Strona 138



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

Strona 138 z 275 
 

Budowa drogi w ulicy Norblina na odcinku od stacji trafo do ul. Romów 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 940 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: marzec 2018 – listopad 2018 

Źródła finansowania: budżet gminy 

Lokalizacja: Obszar B (ul. Norblina) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo 

Zakres realizowanych zadań: 

 budowa drogi o długości ok. 280 m o szerokości 6 m z obustronnymi chodnikami i zjazdami 
do posesji i elementami uspokojenia ruchu, 

 budowa kanalizacji deszczowej, 

 budowa oświetlenia, 

 budowa kanału technologicznego. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X   X  
 

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących i nowych obszarów zabudowy 
mieszkaniowej, 

 poprawa bezpieczeństwa pieszych – szczególnie dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły, 

 poprawa komfortu życia mieszkańców i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Długość wybudowanej drogi  m 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ul. Sikorskiego do ul. Sadowej 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 1 032 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: marzec 2017 – listopad 2017 

Źródła finansowania: budżet gminy 

Lokalizacja: Obszar C (droga równoległa do ul. Lubelskiej odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Sadowej) 
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Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo 

Zakres realizowanych zadań: 

 budowa kanalizacji deszczowej, 

 przebudowa oświetlenia ulicznego, 

 przebudowa drogi: jezdni, zatok parkingowych i chodników. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna sfera techniczna 

X  X X  
 

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa komfortu i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, 

 zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Długość przebudowanej drogi m 

Przebudowa drogi w ulicy Sadowej 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy – Zarząd dróg miejskich w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 290 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: marzec 2019 – listopad 2019 

Źródła finansowania: budżet gminy 

Lokalizacja: Obszar C (ul. Sadowa) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo 

Zakres realizowanych zadań: 

 przebudowa jezdni, chodników na dł. 80 m, 

 przebudowa miejsc postojowych, 

 budowa nowych miejsc parkingowych, zjazdów, odwodnienie, 

 budowa oświetlenia ulicznego. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna sfera techniczna 

X   X  
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Prognozowane rezultaty: 

 poprawa komfortu i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, 

 zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń, 

 podniesienie standardu osiedla i zadowolenia mieszkańców. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Długość przebudowanej drogi m 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Saperów Kaniowskich do ul. Pszczelej 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 422 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: marzec 2018 – listopad 2018 

Źródła finansowania: budżet gminy 

Lokalizacja: Obszar C (ciąg pieszo-rowerowy od ul. Saperów Kaniowskich do ul. Pszczelej za boiskami 
Szkoły Podstawowej nr 11) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, bezpieczeństwo 

Zakres realizowanych zadań: 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Saperów Kaniowskich do ul. Pszczelej długości ok. 366 m, 
w tym: 

 budowa chodnika,  

 budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej, 

 budowa oświetlenia ulicznego, 

 przebudowa ogrodzenia. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X   X  
 

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych i rowerzystów, 

 uzupełnienie sieci ścieżek rowerowych w mieście o nowe połączenia. 
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Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Długość wybudowanego chodnika  
Długość wybudowanej ścieżki rowerowej  

Budowa i rozbudowa drogi w ulicy Norwida 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich, Powiat Puławski 

Szacowana wartość projektu: 2 833 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: kwiecień 2016 – grudzień 2016 

Źródła finansowania: budżet gminy, krajowe środki publiczne 

Lokalizacja: Obszar C (ul. Norwida) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo 

Zakres realizowanych zadań: 

  budowa i rozbudowa drogi w dwóch częściach o łącznej długości 900 m.  

o W ramach I części wykonywana jest przebudowa ul. Norwida na odcinku od bloku nr 
27 do działki nr 1229/28 (przy ZSO nr 1) z drogą poprzeczną pomiędzy ZSO nr 1 
a ul. Lubelską oraz budowa nowego włączenia ul. Norwida do ul. Lubelskiej 
w skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego.  

Zakres robót obejmuje: 

- roboty drogowe, 

- kanalizację deszczową,  

- oświetlenie uliczne, 

- kanał technologiczny,  

- przebudowę sygnalizacji świetlnej, 

- przebudowę kolizji: elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowych. 

o II część dotyczy wykonania drogi wzdłuż ogrodzenia ZSO do Błoni zakończonej 
parkingiem oraz drogi wzdłuż ul. Lubelskiej przed pawilonami. 

W zakres wchodzą:  

- roboty drogowe, 

- kanalizacja deszczowa,  

-oświetlenie uliczne. 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
sfera techniczna 

X   X  
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Prognozowane rezultaty: 

 poprawa komfortu i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, 

 zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Długość wybudowanej i rozbudowanej drogi m 

Budowa drogi w ulicy Szwedzkiej 

Podmioty realizujące: Gmina Miasto Puławy – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach 

Szacowana wartość projektu: 340 000,00 zł 

Spodziewany czas realizacji: kwiecień 2018 – październik 2018 

Źródła finansowania: budżet gminy 

Lokalizacja: Obszar D (ul. Szwedzka) 

Obszar tematyczny: infrastruktura techniczna, bezpieczeństwo 

Zakres realizowanych zadań: 

 dokończenie budowy drogi w ulicy Szwedzkiej o długości ok. 177 m 

Spełnienie aspektów rewitalizacji przez projekt: 
 

sfera społeczna sfera gospodarcza sfera środowiskowa  
sfera przestrzenno-

funkcjonalna sfera techniczna 

X   X  
 

Prognozowane rezultaty: 

 poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

 poprawa komfortu życia mieszkańców i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

Wskaźniki monitoringowe: 

Wskaźniki monitoringowe Jednostka miary 

Długość wybudowanej i rozbudowanej drogi m 
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Podsumowanie 

Zaprezentowane powyżej przedsięwzięcia rewitalizacyjne stanowią wstępny plan działań 
naprawczych dla tych części miasta, w których zdiagnozowano koncentrację negatywnych zjawisk. 
Realizacja tych działań służyć będzie wychodzeniu obszarów rewitalizacji z sytuacji kryzysowej. Na 
listach przedsięwzięć podstawowych i pozostałych znalazły się te działania, które na dzień 
opracowywania niniejszego dokumentu można było skonkretyzować i scharakteryzować według 
przyjętych założeń. Inicjatywy i działania pozostające w fazie planów, będą systematycznie 
wprowadzane do programu w formie jego aktualizacji na dalszych etapach procesu rewitalizacji.  

Miasto będzie zachęcać interesariuszy do włączenia się w proces rewitalizacji i zgłaszania inicjatyw 
odpowiadających zdiagnozowanym problemom. Podjęte zostaną starania o systematyczne 
uzupełnianie programu o projekty inicjowane przez lokalną społeczność oraz organizacje 
pozarządowe, które będą się koncentrować wokół wsparcia dla osób oraz środowisk najbardziej 
potrzebujących pomocy.   

Aby wszystkie działania zaproponowane w ramach programu przyczyniały się do rozwiązywania 
problemów społecznych obserwowanych na obszarach rewitalizacji, przy rozstrzyganiu przetargów 
na realizację zadań o charakterze typowo inwestycyjnym wprowadzane będą zapisy o stosowaniu 
kryteriów społecznych np. zatrudnienie osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji wraz z ich 
przyuczeniem do pracy.  

Ponadto Miasto podejmować będzie współpracę z ośrodkami wsparcia w zakresie wspierania 
tworzenia podmiotów ekonomii społecznej na terenie Puław. 

W dalszym etapie wdrażania programu rewitalizacji miasto będzie dążyć do wprowadzenia 
mikrograntów dla mieszkańców, którzy wyrażą gotowość samodzielnej realizacji działań 
zmierzających do poprawy warunków swojego zamieszkania bądź podniesienia poziomu estetyki 
najbliższego otoczenia. Ponadto do regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy 
wprowadzone zostaną preferencje dla przedsięwzięć zlokalizowanych na podobszarach rewitalizacji, 
angażujących mieszkańców tych podobszarów.  

II.F. Mechanizmy zapewnienia komplementarności poszczególnych 
działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Komplementarność stanowi niezwykle ważny aspekt opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Puławy. Dzięki zapewnieniu powiązań pomiędzy poszczególnymi projektami 
i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy 
możliwe będzie podjęcie wieloaspektowej interwencji, która przyczyni się do eliminacji negatywnych 
zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz 
technicznych, co w konsekwencji pozwoli na wyprowadzenie obszarów rewitalizacji z sytuacji 
kryzysowej.  

Zgłoszone w ramach procesu tworzenia LPR przedsięwzięcia zostały ocenione pod kątem ich 
wzajemnej komplementarności. W ocenie tej uwzględniono w szczególności aspekty: przestrzenny 
(lokalizacja na bliskim sobie jednorodnym obszarze), funkcyjny (gdy dwa lub więcej projektów 
oddziałuje na te same grupy odbiorców, wykorzystując do tego różne narzędzia), przedmiotowy (gdy 
niezależnie od siebie zgłoszone są projekty o podobnym przedmiocie, ale kierowane do innych grup 
odbiorców). Wzięto także pod uwagę, by w możliwie najpełniejszym stopniu zgłoszone 
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przedsięwzięcia miały powiązanie również z projektami, które planowane są do realizacji 
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (komplementarność źródeł 
finansowania). Część zadań ma ponadto silny związek z projektami, jakie realizowane były w 
Puławach w okresie wcześniejszym (modernizacja terenów zielonych, tworzenie terenów do 
aktywnego spędzania czasu, tworzenie warunków do aktywności dla różnych grup wiekowych, 
zachowanie dziedzictwa kulturowego), co oznacza uwzględnienie również komplementarności 
międzyokresowej. 

II.F.1. Komplementarność przestrzenna 

Zapewnienie komplementarności przestrzennej projektów i przedsięwzięć służy temu, by program 
rewitalizacji w sposób efektywny oddziaływał na cały objęty kryzysem obszar gminy, poszczególne 
projekty rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt 
synergii. 

 Zaplanowane projekty i przedsięwzięcia wyznaczone do realizacji w ramach niniejszego programu 
koncentrują się na wytypowanych obszarach rewitalizacji, zaś wybrane działania stanowią odpowiedź 
na zdiagnozowane na tym terenie problemy. Program rewitalizacji będzie w sposób efektywny 
oddziaływał przede wszystkim na fragmenty miasta dotknięte kryzysem, jednak ze względu na to, iż 
zasięg oddziaływania wielu przedsięwzięć wykracza poza obszary rewitalizacji, a ich realizacja stanowi 
odpowiedź na oczekiwania wszystkich mieszkańców, program rewitalizacji wpływał będzie na całe 
miasto i jego mieszkańców. Realizowane w ramach procesu rewitalizacji inicjatywy przyczynią się do 
minimalizacji negatywnych zjawisk, co pozwoli zapobiec przenoszeniu problemów na inne obszary 
oraz wystąpieniu niepożądanych efektów takich jak segregacja społeczna czy wykluczenie. Dla 
zapewnienia skuteczności programu rewitalizacji prowadzone będą analizy następstw 
podejmowanych decyzji przestrzennych w skali całej gminy.  

II.F.2. Komplementarność problemowa 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Puławy zapewniono także komplementarność 
problemową. Wybrane do realizacji w kolejnych latach przedsięwzięcia i projekty dopełniają się 
wzajemnie pod względem tematycznym, zaś zadania o charakterze infrastrukturalnym uzupełnione 
zostały inicjatywami o charakterze społecznym. Takie podejście zapobiega fragmentacji działań 
i sprawia, że program rewitalizacji oddziaływał będzie na obszary rewitalizacji we wszystkich 
niezbędnych aspektach: społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym oraz 
środowiskowym. Ponadto pozwala ono patrzeć na przyczyny kryzysu w sposób całościowy. Działania 
rewitalizacyjne zaplanowane w niniejszym Programie są również ściśle powiązane z kierunkami 
rozwoju zaplanowanymi dla Puław na najbliższe lata. Ich realizacja prowadzić będzie do wychodzenia 
rewitalizowanych terenów z sytuacji kryzysowej przede wszystkim poprzez poprawę jakości życia ich 
mieszkańców. 

II.F.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Zaprojektowano system zarządzania programem rewitalizacji, w którym przewidziano efektywne 
współdziałanie różnych podmiotów oraz wzajemne uzupełnianie się podejmowanych przez nie 
działań. System zarządzania programem rewitalizacji osadzony został w dotychczasowym systemie 
zarządzania przyjętym w mieście. Struktura zarządzania Programem składać się będzie 
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z następujących komórek: Prezydenta Miasta, Wydziału Rozwoju Miasta oraz Komitetu Rewitalizacji. 
Ponadto kontrolę nad tym procesem sprawować będzie Rada Miasta Puławy. Szczegółowy opis 
struktury zarządzania realizacją LPR przedstawiony został w kolejnych rozdziałach. 

II.F.4. Komplementarność międzyokresowa 

Niniejszy dokument uwzględnia również komplementarność międzyokresową. Ważnym kryterium 
wyboru projektów była ciągłość programowa. Kierunki działań podejmowanych w ramach 
poprzedniej perspektywy będą kontynuowane i rozwijane w obecnym okresie programowania. 
Ocena stopnia i skutków wdrażania poprzedniego programu rewitalizacji pomogła opracować listy 
przedsięwzięć, które stanowić będą uzupełnienie do już podjętych działań, co pozwoli na bardziej 
efektywne wykorzystanie środków w obecnej perspektywie finansowej. Zachowanie ciągłości 
programowej miało kluczowe znaczenie przy opracowywaniu niniejszego dokumentu. 

II.F.5. Komplementarność źródeł finansowania  

Lokalny Program Rewitalizacji opracowano z zachowaniem komplementarności źródeł finansowania. 
Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programu rewitalizacji zaprojektowane zostały 
z uwzględnieniem finansowania ich realizacji z różnych źródeł, które wzajemnie się uzupełniają, 
łącząc publiczne środki krajowe i środki prywatne ze wsparciem ze środków EFRR, EFS, FS bez ryzyka 
podwójnego dofinansowania. 

II.F.1. Podsumowanie oceny komplementarności 

Tabela poniżej przedstawia relacje pomiędzy poszczególnymi projektami umieszczonymi w LPR. 
Przedsięwzięciom nadano kody nawiązujące do obszarów, projekty z literą P odnoszą się do działań 
ponadobszarowych. 
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Tabela 18 Ocena komplementarności przedsięwzięć zawartych w LPR 

Lp. Tytuł projektu 
Komplementarność 

komplementarność 
EFS Uwagi 

obszarowa funkcyjna przedmiotowa 

A-1 
Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej 

przestrzeni miejskiej z przeznaczeniem na rozwój 
sportu, rekreacji i integracji społecznej 

A-6, A-7, A-8 P-47 
A-5, A-4, C-20, 
C-24, A-5, A-

11, C-19, C-28 
tak 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

A-2 Rewitalizacja terenów po dawnym dworcu PKS dla 
rozwoju funkcji centrotwórczych 

A-10, A-11, A-
4 P-47, P-48 E-34 tak komplementarne do 

działań sprzed 2007 r. 

A-3 

Nowoczesne metody aktywizacji osób bezrobotnych 
oraz poprawa dostępności do usług Powiatowego 
Urzędu Pracy w Puławach w nowo wybudowanych 

salach przeznaczonych do aktywizacji osób 
bezrobotnych 

A-10, A-11, E-
41 P-41 P-41 tak  

A-4 

Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych 
poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz 
podniesienie spójności funkcjonalnej placówek 

publicznych Powiatu Puławskiego 

A-2, A-13, A-
14 

P-45, P-46, P-
47, P-48, A-14 

A-1, C-20, C-
24, A-5 tak 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

A-5 Rewitalizacja obszaru Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach A-12, A-6, A7 P-45, P-46, P-
47, P-48, A-14 

A-1, C-20, C-
24, A-4 tak  

A-6 

Rewitalizacja terenu przy POZ nr 2 w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach 

przy ul. Bema 1 poprzez stworzenie ogólnie dostępnych 
miejsc parkingowych oraz rewaloryzację istniejących 

terenów zielonych 

A-1, A-5, A-7, P-44 A-7, A-8, A-9 A-8  

A-7 

Rewitalizacja terenu przy Przychodni Specjalistycznej 
przy ul. Centralnej w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach poprzez 
modernizację ogólnie dostępnych miejsc parkingowych 

oraz rewaloryzację istniejących terenów zielonych 

A-6, A-5, A-1 P-44, A-8 A-8, A-9, A-6 A-8  
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Lp. Tytuł projektu 
Komplementarność 

komplementarność 
EFS Uwagi 

obszarowa funkcyjna przedmiotowa 

A-8 

Rewitalizacja terenu przy Szpitalu oraz POZ nr 1 w SP 
ZOZ w Puławach przy ul. Bema 1 poprzez rewaloryzację 

istniejących terenów zielonych oraz stworzenie 
bezpiecznych ciągów komunikacyjnych 

A-10, A-11, A-
14, A-13, A-1, 

A-9 
P-44, A-8 A-6, A-7, A-9 tak  

A-9 
Kompleksowa termomodernizacja budynków 

Specjalistycznego Szpitala w Puławach należącego do SP 
ZOZ w Puławach 

A-8, A-10, A-
11, A-14, A-13, 

A-1 
A-8 E-37, E-38  

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

A-10 
Kompleksowa przebudowa POK Dom Chemika wraz 

zagospodarowaniem terenu w celu zwiększenia 
aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze 

A-11, A-8, A-9, 
A-13, A-14, A-

2, A-3 

P-47, P-48, A-
11, C-21 B-15, D-31 tak  

A-11 Światło i dźwięk  - Przebudowa fontanny na Placu im. F. 
Chopina wraz z iluminacją 

A-10, A-8, A-9, 
A-13, A-14, A-

2, A-3 
A-10 A-1 A-10 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

A-12 Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Karpińskiego do 
Parku Solidarności A-1, A-6, A-7 A-1 

C-22, C-25, C-
26, C-27, C-29, 
D-30, B-17, B-

16, E-40 
 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

A-13 Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie 
Puławskim 

A-14, A-11, A-
10, A-9, A-8, 

A-4 

A-14, P-45, P-
46, P-47, P-48 A-14 A-14 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

A-14 Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija 
A-13, A-11, A-
10, A-9, A-8, 

A-4 

A-13, P-45, P-
46, P-47, P-48 A-13 tak 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 
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Lp. Tytuł projektu 
Komplementarność 

komplementarność 
EFS Uwagi 

obszarowa funkcyjna przedmiotowa 

B-15 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

mieszkańców osiedla Romów wraz z poprawą 
atrakcyjności osiedla 

B-16, B-17 

P-41, P-43, P-
42, P-46, P-47, 
P-48, B-16 , B-

17 

D-31, C-19 tak  

B-16 Budowa drogi w ulicy Kowalskiej na odcinku od ul. 
Kilińskiego do ul. Powstańców Listopadowych B-15, B-17 B-15, B-17 

C-22, C-25, C-
26, C-27, C-29, 
D-30, B-17, A-

12, E-40 
 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

B-17 Budowa drogi w ulicy Norblina na odcinku od stacji 
trafo do ul. Romów B-15, B-16 B-15, B-16 

C-22, C-25, C-
26, C-27, C-29, 
D-30, A-12, B-

16, E-40 
 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

C-18 Rewitalizacja zieleni osiedlowej na Osiedlu Norwida i 
Niwa w związku z budową dróg pożarowych 

wszystkie 
obszar C 

C-20, C-21, C-
24, C-25, C-26, 

C-27, C-29, 

A-1, E-35, E-
39. B-25 C-20  

C-19 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Puław poprzez 

rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w obszarze 
„C” 

wszystkie 
obszar C C-20, C-18 B-15, D-31, A-1 C-20 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

C-20 
Realizacja przestrzeni wypoczynkowo – rekreacyjnej 

wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych dla 
mieszkańców osiedla C. K. Norwida w Puławach 

wszystkie 
obszar C 

C-18, C-19, C-
21, C-23, P-44; 

C-24 
C-24, A-1, A-4 tak  

C-21 Aktywizacja mieszkańców osiedli Norwida i Niwa do 
większego udziału w życiu społecznym i kulturalnym 

wszystkie 
obszar C 

C-20, C-22, P-
44, A-10 

A-10, B-15, D-
31 tak  
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Lp. Tytuł projektu 
Komplementarność 

komplementarność 
EFS Uwagi 

obszarowa funkcyjna przedmiotowa 

C-22 

Przebudowa układu komunikacyjnego w Osiedlu C. K. 
Norwida oraz Niwa w Puławach w celu poprawy 

bezpieczeństwa pożarowego i komunikacyjnego wraz z 
realizacją miejsc postojowych 

wszystkie 
obszar C 

C-25, C-26, C-
27, C-29, C-19 

C-25, C-26, C-
27, C-29, D-30, 
B-17, A-12, E-

40, B-16 
  

C-23 
Modernizacja budynku administracyjno – klubowego 
przy ul. Lubelskiej 25 w Puławach dla potrzeb osób 

starszych i niepełnosprawnych 

wszystkie 
obszar C P-44, C-20 B-15, D-31 tak  

C-24 Pokochać ruch - zagospodarowanie Błoni miejskich w 
Puławach 

wszystkie 
obszar C 

C-18, C-19, C-
20, C-21 

A-5, A-4, C-20, 
A-1, A-5, A-11, 

C-19 
tak  

C-25 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ul. 
Sikorskiego do ul. Sadowej 

wszystkie 
obszar C 

C-22, C-26, C-
27, C-29 

C-22,  C-26, C-
27, C-29, D-30, 
B-17, A-12, E-

40, B-16 
 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

C-26 Przebudowa drogi w ulicy Sadowej wszystkie 
obszar C 

C-22, C-25, C-
27, C-29 

C-22,  C-25, C-
27, C-29, D-30, 
B-17, A-12, E-

40, B-16 
 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

C-27 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Saperów 
Kaniowskich do ul. Pszczelej 

wszystkie 
obszar C 

C-22, C-25, C-
26, C-29 

C-22,  C-25, C-
26, C-29, D-30, 
B-17, A-12, E-

40, B-16 
 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 
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Lp. Tytuł projektu 
Komplementarność 

komplementarność 
EFS Uwagi 

obszarowa funkcyjna przedmiotowa 

C-28 

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 i Przedszkola 
Nr 3 z przyszkolnymi obiektami sportowymi oraz 
uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez 

utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku 

wszystkie 
obszar C C-20, C-24 

A-1, A-5, A-4, 
C-20, C-24, A-
5, A-11, C-19 

tak  

C-29 Budowa i rozbudowa drogi w ulicy Norwida wszystkie 
obszar C 

C-22, C-25, C-
26, C-27 

C-22,  C-25, C-
26, C-27, D-30, 
B-17, A-12, E-

40, B-16 
 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

D-30 Budowa drogi w ulicy Szwedzkiej D-31 D-31 

C-22,  C-25, C-
26, C-27, B-29, 
B-17, A-12, E-

40, B-16 
 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

D-31 
Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla Wólka 

Profecka wraz z przeciwdziałaniem wykluczeniu 
społecznemu 

D-30 

D-30, P-43, P-
44, P-45, P-46, 
P-48, P-47, P-

41, P-42 

B-15, C-19, C-
21, A-10   

E-32 

Aktywizacja i integracja różnych grup społecznych 
poprzez działania w ramach wolontariatu, sposobem na 

przywrócenie świetności wybitnego ogrodu 
krajobrazowego, który wraz z zespołem zabytków 

stanowi kluczowy element dla tożsamości narodowej 

E-33, E-34 E-33, E-34, P-
44  tak  

E-33 
Kompleksowa rewitalizacja osady pałacowo-parkowej w 
Puławach - dźwignią do jej rozwoju gospodarczego oraz 

aktywizacji i integracji różnych grup społecznych 
E-32, E-34 E-32, E-34 A-11, A-1, C-24 E-34, E-32  
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Lp. Tytuł projektu 
Komplementarność 

komplementarność 
EFS Uwagi 

obszarowa funkcyjna przedmiotowa 

E-34 Wykorzystanie Osady Pałacowo-Parkowej do 
pobudzenia aktywności mieszkańców E-32, E-33 E-32, E-33, P-

43  tak ` 

E-35 Rewitalizacja terenu osiedla z uwzględnieniem integracji 
członków Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Głęboka” 

E-32, E-38, E-
37, E-39, E-40 

E-40, E-39, P-
44 

C-18, C-19, C-
20, C-21 P-44 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

E-36 
Rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez 

modernizację budynku MOS w Puławach wraz z jego 
otoczeniem 

E-37 
E-37, A-14, P-
45, P-46, P-47, 

P-48 
E-39 A-14, P-45, P-46, P-

47, P-48 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

E-37 
Rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez 

zwiększenie efektywności energetycznej budynku MOS 
w Puławach 

E-36 
E-36, A-14, P-
45, P-46, P-47, 

P-48 
A-9, E-39 A-14, P-45, P-46, P-

47, P-48 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

E-38 Rewitalizacja budynków Starostwa Powiatowego w 
Puławach wraz z otoczeniem 

E-32, E-35, E-
37, E-39, E-40 

A-14, P-45, P-
46, P-47, P-48 E-36, A-9 A-14, P-45, P-46, P-

47, P-48 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

E-39 Rewitalizacja otoczenia zabytkowej willi „Samotnia” 
przy ul. Zielonej w Puławach 

E-32, E-35, E-
37, E-38, E-40 E-38, E-40 C-18, A-1 P-44 

komplementarne do 
działań z okresu 2007-

2013 

E-40 Rewitalizacja ciągu pieszego przy ul. Głębokiej E-32, E-38, E-
37, E-39, E-35 E-32, E-39 

C-22,  C-25, C-
27, C-29, D-30, 
B-17, A-12, C-

26, B-16 

P-44 
komplementarne do 

działań z okresu 2007-
2013 
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Lp. Tytuł projektu 
Komplementarność 

komplementarność 
EFS Uwagi 

obszarowa funkcyjna przedmiotowa 

P-41 
Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary 
rewitalizacji 

n/d B-15, D-31  tak  

P-42 Wsparcie osób doznających przemocy z obszarów 
objętych rewitalizacją n/d B-15, D-31    

P-43 Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 
w obszarach objętych rewitalizacją n/d B-15, D-31, E-

34    

P-44 Wsparcie osób starszych z obszarów objętych 
rewitalizacją n/d 

B-15, D-31, A-
6, A-7, A-8, C-
20, C-21, C-23, 
D-31, E-32, E-

35 

A-8 A-8  

P-45 Bliżej rodziny n/d 

B-15, D-31, A-
4, A-13, A-14, 
E-36, E-37, E-

38 
   

P-46 Akademia rodziny n/d 

B-15, D-31, A-
4, A-13, A-14, 
E-36, E-37, E-

38 
   

P-47 Włączamy aktywność n/d 

B-15, D-31, A-
2, A-4, A-10, 

A-13, A-14, E-
36, E-37, E-38 
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Lp. Tytuł projektu 
Komplementarność 

komplementarność 
EFS Uwagi 

obszarowa funkcyjna przedmiotowa 

P-48 Włączamy działanie n/d 

B-15, D-31, A-
2, A-4, A-10, 

A-13, A-14, E-
36, E-37, E-38 

   

Źródło: Opracowanie własne 
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II.G. Szacunkowe ramy finansowe 

Poniższa tabela zawiera zestawienie projektów wpisanych do LPR wraz z planowanym podziałem finansowania na różne źródła środków. 

Tabela 19 Szacunkowe ramy finansowe Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy 

L.p. Tytuł projektu 
Szacowana 

wartość projektu 
(zł) 

Źródła finansowania 
Środki własne Środki zewnętrzne 

publiczne prywatne 
środki 

krajowe 
środki UE 

1 
Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni 
miejskiej z przeznaczeniem na rozwój sportu, rekreacji i integracji 

społecznej 
9 950 000,00 środki UE, budżet 

gminy, WFOŚiGW 
1 545 000,00   50 000,00 8 355 000,00 

2 
Rewitalizacja terenów po dawnym dworcu PKS dla rozwoju funkcji 

centrotwórczych 
21 000 000,00 

środki UE, budżet 
gminy, środki 

prywatne 
3 000 000,00 

1 000 
000,00 

  
17 000 
000,00 

3 

Nowoczesne metody aktywizacji osób bezrobotnych oraz poprawa 
dostępności do usług Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach w 

nowo wybudowanych salach przeznaczonych do aktywizacji osób 
bezrobotnych 

2 555 000,00 
środki UE, budżet 

powiatu 
383 250,00     2 171 750,00 

4 
Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez 
aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności 

funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego 
3 764 882,00 

środki UE, budżet 
powiatu 

564 732,30     3 200 149,70 

5 Rewitalizacja obszaru Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach 983 000,00 
środki UE, budżet 

powiatu 147 450,00     835 550,00 

6 

Rewitalizacja terenu przy POZ nr 2 w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach przy ul. Bema 1 poprzez 

stworzenie ogólnie dostępnych miejsc parkingowych oraz 
rewaloryzację istniejących terenów zielonych 

65 000,00 środki UE, budżet SP 
ZOZ 

  9 750,00   55 250,00 

7 

Rewitalizacja terenu przy Przychodni Specjalistycznej przy ul. 
Centralnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Puławach poprzez modernizację ogólnie dostępnych 
miejsc parkingowych oraz rewaloryzację istniejących terenów 

zielonych 

89 000,00 
środki UE, budżet SP 

ZOZ 
  13 350,00   75 650,00 
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L.p. Tytuł projektu 
Szacowana 

wartość projektu 
(zł) 

Źródła finansowania 
Środki własne Środki zewnętrzne 

publiczne prywatne środki 
krajowe 

środki UE 

8 

Rewitalizacja terenu przy Szpitalu oraz POZ nr 1 w SP ZOZ w 
Puławach przy ul. Bema 1 poprzez rewaloryzację istniejących 

terenów zielonych, stworzenie bezpiecznych ciągów 
komunikacyjnych oraz stworzenie ogólnie dostępnych miejsc 

parkingowych 

338 000,00 środki UE, budżet SP 
ZOZ 

  50 700,00   287 300,00 

9 
Kompleksowa termomodernizacja budynków Specjalistycznego 

Szpitala w Puławach należącego do SP ZOZ w Puławach 
10 263 067,00 

środki UE, budżet SP 
ZOZ 

  
1 539 

460,00 
  8 723 607,00 

10 
Kompleksowa przebudowa POK Dom Chemika wraz 

zagospodarowaniem terenu w celu zwiększenia aktywnego udziału 
społeczeństwa w kulturze 

50 194 901,12 
środki UE, budżet 

gminy 7 529 235,18     
42 665 
665,94 

11 
Światło i dźwięk  - Przebudowa fontanny na Placu im. F. Chopina 

wraz z iluminacją 
1 500 000,00 

środki UE, budżet 
gminy 

300 000,00     1 200 000,00 

12 
Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Karpińskiego do Parku 

Solidarności 
160 000,00  budżet gminy 160 000,00       

13 Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim 3 552 818,57 
środki UE, budżet 

gminy 
552 818,57     3 000 000,00 

14 Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija 1 566 081,18 

środki UE, inne 
krajowe środki 

publiczne, budżet 
powiatu 

156 608,13   78 304,06 1 331 168,99 

15 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców osiedla 

Romów wraz z poprawą atrakcyjności osiedla 
3 155 000,00 

środki UE, budżet 
gminy 

488 250,00   120 000,00 2 546 750,00 

16 
Budowa drogi - przedłużenie ul. Kowalskiej - odcinek od ul. 

Kilińskiego do ul. Powstańców Listopadowych 1 050 000,00 
 budżet gminy, inne 

krajowe środki 
publiczne 

575 000,00   475 000,00   

17 
Budowa drogi w ulicy Norblina na odcinku od stacji trafo do ul. 

Romów 
940 000,00  budżet gminy 940 000,00       

18 
Rewitalizacja zieleni osiedlowej na Osiedlu Norwida i Niwa 

w związku z budową dróg pożarowych 
450 000,00 

środki UE, środki 
PSM 

  67 500,00   382 500,00 
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L.p. Tytuł projektu 
Szacowana 

wartość projektu 
(zł) 

Źródła finansowania 
Środki własne Środki zewnętrzne 

publiczne prywatne środki 
krajowe 

środki UE 

19 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Puław poprzez rozbudowę 

systemu monitoringu miejskiego w obszarze „C” 
600 000,00 

środki UE, środki 
PSM, budżet gminy 

45 000,00 45 000,00   510 000,00 

20 
Realizacja przestrzeni wypoczynkowo – rekreacyjnej wraz z 

urządzeniami do ćwiczeń fizycznych dla mieszkańców osiedla C. K. 
Norwida w Puławach 

330 000,00 
środki UE, środki 

PSM 
  49 500,00   280 500,00 

21 
Aktywizacja mieszkańców osiedli Norwida i Niwa do większego 

udziału w życiu społecznym i kulturalnym 
53 100,00 

środki UE, środki 
PSM, środki 

prywatne 
  7 965,00   45 135,00 

22 

Przebudowa układu komunikacyjnego w Osiedlu C. K. Norwida 
oraz Niwa w Puławach w celu poprawy bezpieczeństwa 
pożarowego i komunikacyjnego wraz z realizacją miejsc 

postojowych 

5 000 000,00 
środki UE, środki 

PSM 
  750 000,00   4 250 000,00 

23 
Modernizacja budynku administracyjno – klubowego przy ul. 

Lubelskiej 25 w Puławach dla potrzeb osób starszych 
i niepełnosprawnych 

280 000,00 
środki UE, środki 

PSM   42 000,00   238 000,00 

24 Pokochać ruch - zagospodarowanie Błoni miejskich w Puławach 5 500 000,00 
środki UE, budżet 
gminy, WFOŚiGW 

990 000,00   110 000,00 4 400 000,00 

25 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ul. Sikorskiego do ul. 

Sadowej 
1 032 000,00 budżet gminy 1 032 000,00       

26 Przebudowa drogi w ulicy Sadowej 290 000,00 
środki UE, budżet 

gminy 
290 000,00       

27 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Saperów Kaniowskich do 
ul. Pszczelej 

422 000,00 budżet gminy 422 000,00       

28 

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 i Przedszkola Nr 3 
z przyszkolnymi obiektami sportowymi oraz uporządkowanie 

przestrzeni publicznej poprzez utworzenie strefy rekreacji 
i wypoczynku 

9 176 900,00 

środki UE, 
Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, budżet 

gminy 

691 335,00   685 200,00 7 800 365,00 

29 Budowa i rozbudowa drogi w ulicy Norwida 2 833 000,00 
budżet gminy, inne 

krajowe środki 
publiczne 

1 680 889,00   1 152 111,00   

30 Budowa drogi w ulicy Szwedzkiej 340 000,00 budżet gminy 340 000,00       
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L.p. Tytuł projektu 
Szacowana 

wartość projektu 
(zł) 

Źródła finansowania 
Środki własne Środki zewnętrzne 

publiczne prywatne środki 
krajowe 

środki UE 

31 
Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla Wólka Profecka wraz z 

przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu 
3 050 000,00 

środki UE, budżet 
gminy 

457 500,00     2 592 500,00 

32 

Aktywizacja i integracja różnych grup społecznych poprzez 
działania w ramach wolontariatu, sposobem na przywrócenie 

świetności wybitnego ogrodu krajobrazowego, który wraz 
z zespołem zabytków stanowi kluczowy element dla tożsamości 

narodowej 

2 000 000,00 

środki UE, IUNG-PIB, 
Fundacja Wspierania 

Historycznego 
Ogrodu Puławskiego, 

budżet gminy 

100 000,00 200 000,00   1 700 000,00 

33 
Kompleksowa rewitalizacja osady pałacowo-parkowej w Puławach 

- dźwignią do jej rozwoju gospodarczego oraz aktywizacji 
i integracji różnych grup społecznych 

15 000 000,00 

środki UE, IUNG-PIB, 
Fundacja Wspierania 

Historycznego 
Ogrodu Puławskiego, 

budżet gminy 

  2 250 
000,00 

  12 750 
000,00 

34 
Wykorzystanie Osady Pałacowo-Parkowej do pobudzenia 

aktywności mieszkańców 
438 480,00 

środki UE, 
Stowarzyszenie 

Przeszłość-
Przyszłości, 
sponsorzy 

  65 772,00   372 708,00 

35 
Rewitalizacja terenu osiedla z uwzględnieniem integracji członków 

Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Głęboka” 
700 000,00 

środki UE, budżet 
Wspólnoty 

Mieszkaniowej, 
IUNG-PIB 

  105 000,00   595 000,00 

36 Rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez modernizację 
budynku MOS w Puławach wraz z jego otoczeniem 

2 180 000,00 środki UE, budżet 
powiatu 

327 000,00     1 853 000,00 

37 
Rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez zwiększenie 

efektywności energetycznej budynku MOS w Puławach 1 945 000,00 
środki UE, budżet 

powiatu 291 750,00     1 653 250,00 

38 
Rewitalizacja budynków Starostwa Powiatowego w Puławach wraz 

z otoczeniem 
1 937 855,00 

środki UE, budżet 
powiatu 

290 678,25     1 647 176,75 
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L.p. Tytuł projektu 
Szacowana 

wartość projektu 
(zł) 

Źródła finansowania 
Środki własne Środki zewnętrzne 

publiczne prywatne środki 
krajowe 

środki UE 

39 
Rewitalizacja otoczenia zabytkowej willi „Samotnia” przy ul. 

Zielonej w Puławach 170 000,00 

środki UE, 
WFOŚiGW, 

Towarzystwo 
Przyjaciół Puław 

  30 000,00 20 000,00 120 000,00 

40 Rewitalizacja ciągu pieszego przy ul. Głębokiej 77 000,00 
środki UE, budżet 

gminy 
11 550,00     65 450,00 

41 
Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych zagrożonych 

wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary rewitalizacji 
1 468 000,00 

środki UE, budżet 
gminy i powiatu 

220 200,00     1 247 800,00 

42 
Wsparcie osób doznających przemocy z obszarów objętych 

rewitalizacją 1 000 000,00 
środki UE, budżet 

gminy 150 000,00     850 000,00 

43 
Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w 

obszarach objętych rewitalizacją 
1 968 000,00 

środki UE, budżet 
gminy, środki ze 
Związku Miast 

Nadwiślańskich 

600 000,00 8 000,00 120 000,00 1 240 000,00 

44 Wsparcie osób starszych z obszarów objętych rewitalizacją 1 200 000,00 
środki UE, budżet 

gminy 
180 000,00     1 020 000,00 

45 Bliżej rodziny 161 464,08 
środki UE, budżet 

powiatu 
24 219,61     137 244,47 

46 Akademia rodziny 161 464,08 
środki UE, budżet 

powiatu 24 219,61     137 244,47 

47 Włączamy aktywność 246 280,90 
środki UE, budżet 

powiatu 
36 942,14     209 338,77 

48 Włączamy działanie 321 615,90 
środki UE, budżet 

powiatu 
48 242,39     273 373,52 

RAZEM 171 458 909,83 24 595 870,17 6 233 997,00 2 810 615,06 137 818 427,60 

Źródło: Opracowanie własne 
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III. CZĘŚĆ – WDRAŻANIE I MONITORING 

III.A. System realizacji (wdrażania) Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy jest dokumentem o charakterze operacyjnym, 
wdrażanym przez następujące typy podmiotów: 

 Podmioty wykonawcze, czyli jednostki sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego 
realizujące poszczególne przedsięwzięcia wskazane w dokumencie LPR, 

 Podmioty zarządzające, czyli podmioty odpowiedzialne za wdrożenie dokumentu 
Lokalnego Programu Rewitalizacji, jego monitoring, ocenę i aktualizację.  

Za bieżący nadzór nad wdrażaniem Programu, w tym dbałość o zagwarantowanie (w budżecie i WPF) 
środków na jego skuteczną realizację oraz pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania odpowiadał 
będzie Prezydent Miasta wspierany przez Wydział Rozwoju Miasta. Wszystkie projekty będą 
realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, 
Wieloletnią Prognozą Finansową oraz budżetami rocznymi. W proces wdrażania włączeni zostaną 
także interesariusze rewitalizacji uczestniczący w pracach Komitetu Rewitalizacji. 

III.B. Struktura zarządzania realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji  

Niezwykle ważnym aspektem skutecznej i efektywnej realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji jest 
odpowiednio zaplanowany system zarządzania. Struktura zarządzania Programem składa się 
z następujących komórek: 

 Rada Miasta – odpowiadać będzie za uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz 
opiniowanie zmian i aktualizację dokumentu, gdy zaistnieje taka potrzeba; 

 Prezydent Miasta – odpowiadać będzie za bieżący nadzór nad realizacją Programu, w tym 
dbałość o zagwarantowanie (w budżecie i WPF) środków na jego skuteczną realizację oraz 
pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, a także podejmowanie decyzji o potrzebie 
dokonania zmian w dokumencie LPR; 

 Wydział Rozwoju Miasta – odpowiadać będzie za koordynację spraw związanych 
z procesem rewitalizacji, bieżącą koordynację działań podejmowanych w ramach 
Programu, aktualizację i kontynuację procesu planowania, upowszechnianie zarówno 
samego Programu, jak i możliwości korzystania z niego, bieżący monitoring działań oraz 
ewaluację. 

 Komitet Rewitalizacji – w skład Komitetu Rewitalizacji wejdą m.in. przedstawiciele 
mieszkańców obszarów rewitalizacji i całego miasta, reprezentanci wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych oraz jednostek gminnych, przedsiębiorcy, partnerzy społeczni. Zadaniem 
Komitetu będzie opiniowanie sprawozdań monitoringowych i zgłaszanych propozycji 
projektów oraz wskazywanie nowych obszarów tematycznych i zadań ważnych z punktu 
widzenia interesariuszy. Komitet powołany zostanie po uchwaleniu Programu 
Rewitalizacji. 
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Zarządzanie Programem Rewitalizacji będzie odbywać się w ramach istniejących struktur Urzędu 
Miasta przy współudziale Komitetu Rewitalizacji, którego prace mają charakter społeczny, dlatego też 
nie przewiduje się dodatkowych kosztów na realizację tego zadania.  

Poniżej zaprezentowano harmonogram realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
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Tabela 20 Harmonogram realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy 

L.p. Tytuł projektu 
Rok realizacji 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 
Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej 
przestrzeni miejskiej z przeznaczeniem na rozwój sportu, 
rekreacji i integracji społecznej                               

2 
Rewitalizacja terenów po dawnym dworcu PKS dla rozwoju 
funkcji centro twórczych                               

3 

Nowoczesne metody aktywizacji osób bezrobotnych oraz 
poprawa dostępności do usług Powiatowego Urzędu Pracy 
w Puławach w nowo wybudowanych salach przeznaczonych 
do aktywizacji osób bezrobotnych                               

4 
Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez 
aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności 
funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego                               

5 Rewitalizacja obszaru Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach                               

6 

Rewitalizacja terenu przy POZ nr 2 w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach przy 
ul. Bema 1 poprzez stworzenie ogólnie dostępnych miejsc 
parkingowych oraz rewaloryzację istniejących terenów 
zielonych                               

7 

Rewitalizacja terenu przy Przychodni Specjalistycznej przy 
ul. Centralnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Puławach poprzez modernizację ogólnie 
dostępnych miejsc parkingowych oraz rewaloryzację 
istniejących terenów zielonych                               

8 

Rewitalizacja terenu przy Szpitalu oraz POZ nr 1 w SP ZOZ w 
Puławach przy ul. Bema 1 poprzez rewaloryzację istniejących 
terenów zielonych, stworzenie bezpiecznych ciągów 
komunikacyjnych oraz stworzenie ogólnie dostępnych miejsc                               
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L.p. Tytuł projektu 
Rok realizacji 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

parkingowych 

9 
Kompleksowa termomodernizacja budynków 
Specjalistycznego Szpitala w Puławach należącego do SPZOZ w 
Puławach                               

10 
Kompleksowa przebudowa POK Dom Chemika wraz 
zagospodarowaniem terenu w celu zwiększenia aktywnego 
udziału społeczeństwa w kulturze                               

11 
Światło i dźwięk - Przebudowa fontanny na Placu im. F. 
Chopina wraz z iluminacją       

    
                    

12 
Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Karpińskiego do Parku 
Solidarności                               

13 
Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie 
Puławskim                               

14 Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija                               

15 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców 
osiedla Romów wraz z poprawą atrakcyjności osiedla                               

16 
Budowa drogi - przedłużenie ul. Kowalskiej - odcinek od ul. 
Kilińskiego do ul. Powstańców Listopadowych                               

17 
Budowa drogi w ulicy Norblina na odcinku od stacji trafo do 
ul. Romów                               

18 
Rewitalizacja zieleni osiedlowej na Osiedlu Norwida i Niwa 
w związku z budową dróg pożarowych                               

19 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Puław poprzez 
rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w obszarze „C”                               

20 
Realizacja przestrzeni wypoczynkowo – rekreacyjnej wraz z 
urządzeniami do ćwiczeń fizycznych dla mieszkańców osiedla 
C. K. Norwida w Puławach                               
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L.p. Tytuł projektu 
Rok realizacji 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

21 
Aktywizacja mieszkańców osiedli Norwida i Niwa do 
większego udziału w życiu społecznym i kulturalnym                               

22 

Przebudowa układu komunikacyjnego w Osiedlu C. K. Norwida 
oraz Niwa w Puławach w celu poprawy bezpieczeństwa 
pożarowego i komunikacyjnego wraz z realizacją miejsc 
postojowych                               

23 
Modernizacja budynku administracyjno – klubowego przy 
ul. Lubelskiej 25 w Puławach dla potrzeb osób starszych 
i niepełnosprawnych                               

24 
Pokochać ruch - zagospodarowanie Błoni miejskich w 
Puławach                               

25 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ul. Sikorskiego do 
ul. Sadowej                               

26 Przebudowa drogi w ulicy Sadowej                               

27 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Saperów 
Kaniowskich do ul. Pszczelej                               

28 

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11 i Przedszkola Nr 3 
z przyszkolnymi obiektami sportowymi oraz uporządkowanie 
przestrzeni publicznej poprzez utworzenie strefy rekreacji 
i wypoczynku                               

29 Budowa i rozbudowa drogi w ulicy Norwida                               
30 Budowa drogi w ulicy Szwedzkiej                               

31 
Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla Wólka Profecka 
wraz z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu                               

32 

Aktywizacja i integracja różnych grup społecznych poprzez 
działania w ramach wolontariatu, sposobem na przywrócenie 
świetności wybitnego ogrodu krajobrazowego, który wraz 
z zespołem zabytków stanowi kluczowy element dla                               
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L.p. Tytuł projektu 
Rok realizacji 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

tożsamości narodowej 

33 
Kompleksowa rewitalizacja osady pałacowo-parkowej 
w Puławach - dźwignią do jej rozwoju gospodarczego oraz 
aktywizacji i integracji różnych grup społecznych                               

34 
Wykorzystanie Osady Pałacowo-Parkowej do pobudzenia 
aktywności mieszkańców                               

35 
Rewitalizacja terenu osiedla z uwzględnieniem integracji 
członków Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Głęboka”                               

36 
Rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez modernizację 
budynku MOS w Puławach                               

37 
Rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez zwiększenie 
efektywności energetycznej budynku MOS w Puławach wraz 
z jego otoczeniem                               

38 
Rewitalizacja budynków Starostwa Powiatowego w Puławach 
wraz z otoczeniem                               

39 
Rewitalizacja otoczenia zabytkowej willi „Samotnia” przy 
ul. Zielonej w Puławach                               

40 Rewitalizacja ciągu pieszego przy ul. Głębokiej                               

41 
Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary 
rewitalizacji                               

42 Wsparcie osób doznających przemocy z obszarów objętych 
rewitalizacją 

               
43 

Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w 
obszarach objętych rewitalizacją                

44 Wsparcie osób starszych z obszarów objętych rewitalizacją                

45 Bliżej rodziny                
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L.p. Tytuł projektu 
Rok realizacji 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

46 Akademia rodziny                

47 Włączamy aktywność                

48 Włączamy działanie                
Źrodło: Opracowanie własne 
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III.C. Mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji 

Dla efektywności rewitalizacji niezwykle ważne jest silne i trwałe partnerstwo między różnymi 
podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie procesu rewitalizacji. Dlatego też proces rewitalizacji 
Miasta Puławy zaprojektowany został z uwzględnieniem kwestii społecznych, w sposób zapewniający 
aktywny udział interesariuszy rewitalizacji. Partycypacja społeczna została wpisana w ten proces jako 
fundament działań na każdym jego etapie tj. diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, 
monitorowanie.  

Zakładając, że efektywna realizacja procesu rewitalizacji możliwa będzie jedynie przy silnym 
współudziale społeczeństwa, zaangażowano społeczność lokalną w poszczególne etapy 
przygotowania programu rewitalizacji, wykorzystując różnorodne formy partycypacji dostosowane 
do lokalnych uwarunkowań. 

III.C.1.Diagnozowanie 

Pierwszą z form włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji było przeprowadzenie wstępnych 
badań ankietowych realizowanych w ramach prac nad „Założeniami do Programu Rewitalizacji 
Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030". Celem badań było poznanie opinii 
mieszkańców na temat rewitalizacji Miasta Puławy. Ankietyzacji poddano osoby dorosłe oraz 
uczniów. Kolejną formą współuczestnictwa społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji były 
konsultacje społeczne dokumentu „Założeń…", stanowiącego efekt wstępnego etapu opracowania 
Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

Następnie w ramach pogłębionego diagnozowania przeprowadzone zostały badania społeczne: 
zogniskowane wywiady grupowe wśród trzech grup interesariuszy oraz badania ankietowe wśród 
mieszkańców obszarów rewitalizacji.  

W celu pogłębienia wiedzy dotyczącej problemów obserwowanych na terenie miasta, przyczyn ich 
występowania, barier utrudniających ich rozwiązanie, jak również analizy obserwowanych potrzeb 
rewitalizacyjnych i potencjałów Puław oraz wyznaczonych obszarów rewitalizacji przeprowadzone 
zostały trzy zogniskowane wywiady grupowe, w których wzięli udział pracownicy różnych instytucji 
zlokalizowanych na terenie Miasta Puławy. W badaniu uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych 
wydziałów Urzędu Miasta Puławy, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Puławskiego Stowarzyszenia Ochrony 
Zdrowia Psychicznego, Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej oraz organizacji pożytku 
publicznego prowadzących działalność na terenie Miasta. Badania zostały przeprowadzone 
w podziale na trzy grupy tematyczne: jakość życia, problemy społeczne, partycypacja społeczna.  

Ostatni element uspołecznienia etapu diagnozowania stanowiły badania pogłębione wśród 
mieszkańców obszarów rewitalizacji. Ich celem było pogłębienie wiedzy na temat największych 
problemów o charakterze społecznym, gospodarczym, architektonicznym/przestrzennym oraz 
infrastrukturalnym obserwowanych na terenie miasta oraz w poszczególnych obszarach rewitalizacji, 
jak również wskazanie potencjałów tych obszarów. Ponadto badanie służyło poznaniu opinii 
mieszkańców obszarów rewitalizacji na temat dotychczas prowadzonych w mieście działań 
rewitalizacyjnych oraz możliwych barier w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na 
poszczególnych obszarach rewitalizacji. Cel badania stanowiło także określenie deklaratywnej chęci 
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bezpośredniego zaangażowania mieszkańców w działania realizowane na rzecz swojego osiedla, 
prowadzone w kolejnych etapach procesu rewitalizacji miasta.  

III.C.2.Programowanie 

Etap programowania rozpoczął się od przeprowadzenia spotkań informacyjno-konsultacyjnych 
z interesariuszami rewitalizacji we wszystkich obszarach rewitalizacji. Celem spotkań było poznanie 
potrzeb i oczekiwań interesariuszy w zakresie rewitalizacji poszczególnych obszarów, by możliwe było 
zaplanowanie działań rewitalizacyjnych spójnych z tymi oczekiwaniami. Podczas spotkań granice 
obszarów rewitalizacji poddane zostały ponownej ocenie społeczności lokalnej. Mieszkańcy wskazali 
najbardziej dotkliwe w ich opinii problemy i sposoby ich przezwyciężenia w postaci wstępnych 
propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych koniecznych do realizacji na dalszych etapach procesu 
rewitalizacji. 

Po określeniu największych problemów i potrzeb poszczególnych obszarów rewitalizacji 
zorganizowano warsztaty rewitalizacyjne dla osób zainteresowanych zgłaszaniem przedsięwzięć 
stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby. Celem warsztatów rewitalizacyjnych było 
zachęcenie interesariuszy do zgłaszania propozycji własnych projektów do LPR Miasta Puławy. 
Podczas spotkania zainteresowani uzyskali informacje na temat możliwości składania własnych 
projektów do LPR, pozyskiwania środków na ich realizację oraz prawidłowego wypełnienia 
formularza zgłaszania przedsięwzięć. Przez kolejne trzy tygodnie interesariusze mieli możliwość 
zgłaszania propozycji przedsięwzięć drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty oraz osobiście. 
Podczas trwania naboru przedsięwzięć uruchomiony został punkt konsultacyjny, który udzielał 
wsparcia w przygotowaniu propozycji przedsięwzięć oraz pomocy w prawidłowym wypełnieniu 
formularza zgłoszeniowego. 

Po zgromadzeniu propozycji przedsięwzięć sformułowano wizję, cele rewitalizacji i działania, 
w których uwzględniono postulaty formułowane podczas poszczególnych etapów partycypacji 
społecznej. Ostateczna wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji 
i odpowiadające im kierunki działań, które przyczynią się do systematycznego wychodzenia z sytuacji 
kryzysowej obszarów rewitalizacji, sformułowane zostały podczas spotkania z Zespołem 
koordynacyjnym ds. Programu Rewitalizacji. 

Ostatnią formę partycypacji na tym etapie stanowiła możliwość udziału w konsultacjach społecznych 
projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy.  

III.C.3.Wdrażanie 

Włączenie interesariuszy w proces wdrażania Programu Rewitalizacji zapewnione zostanie poprzez 
możliwość uczestnictwa w pracach Komitetu Rewitalizacji, który stanowił będzie forum współpracy 
i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia 
i oceny rewitalizacji oraz pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta. 

Na etapie wdrażania Komitet Rewitalizacji uczestniczył będzie w przygotowaniu oraz opiniowaniu 
projektów dokumentów związanych z rewitalizacją.  

Komitet Rewitalizacji podejmował będzie także działania w zakresie upowszechniania wśród lokalnej 
społeczności informacji o realizacji poszczególnych założeń Programu Rewitalizacji oraz osiąganych 
efektach rewitalizacji. Ponadto stanowił on będzie główną płaszczyznę dalszego rozwijania 
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i aktualizowania dokumentu. Ze względu na to, iż zgromadzi przedstawicieli różnych środowisk, 
będzie pozyskiwał z wielu źródeł informacje o pojawiających się potrzebach, które powinny znaleźć 
swoje odzwierciedlenie w aktualizacji Programu Rewitalizacji. 

III.C.4.Monitorowanie i Ewaluacja 

Na etapie monitorowania i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji interesariusze rewitalizacji 
zaangażowani w prace Komitetu Rewitalizacji opiniować będą sprawozdania monitoringowe oraz 
oceny aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji 
przekazywał będzie także wnioski i postulaty interesariuszy rewitalizacji dotyczące konieczności 
wprowadzenia zmian w dokumencie. W ocenę skuteczności podejmowanych w ramach wdrażania 
LPR działań naprawczych włączeni zostaną wszyscy mieszkańcy miasta. Będą oni mieli możliwość 
wypowiedzenia się poprzez udział w badaniach sondażowych przeprowadzonych na etapie ewaluacji 
Programu. 

III.D. System monitorowania i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Skuteczność wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy uzależniona jest od wielu 
czynników, z których najważniejsze to właściwie określone cele i działania oraz możliwość sprawnego 
monitorowania ich realizacji. By możliwe było zmierzenie efektów wykonania przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych oraz szybkie i skuteczne reagowanie na zjawiska niepożądane, niezbędne jest 
zaplanowanie kompleksowego systemu monitorowania i oceny. 

Proces monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy opierał się będzie na stałym 
gromadzeniu informacji koniecznych do oceny postępów wykonania przyjętych zapisów, 
systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących dzięki realizacji poszczególnych założonych 
celów, jak również kontrolowaniu wpływu dokumentu na wszelkie dziedziny życia społeczno-
gospodarczego Miasta. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę 
współpracy z interesariuszami rewitalizacji. 

Podstawą systemu monitorowania będą sprawozdania monitoringowe z postępów w realizacji 
przedsięwzięć uwzględnionych w LPR sporządzane przez podmioty odpowiedzialne za ich realizację. 
Zawierać one będą takie informacje jak m.in.:  

 opis stanu realizacji projektu,  
 dotychczas osiągnięte efekty,  
 napotkane problemy i sposoby ich rozwiązania,  
 planowane w ramach dalszych prac nad projektem działania konieczne do zrealizowania,  
 niezbędne do zrealizowania zadania zasoby,  
 harmonogram prac na nadchodzące 2 lata.  

Sprawozdania monitoringowe sporządzane będą co 2 lata i podawane do publicznej wiadomości 
w pierwszym kwartale następnego roku. 

Zgromadzone sprawozdania monitoringowe z realizacji poszczególnych przedsięwzięć posłużą do 
opracowania zbiorczego podsumowania efektów wdrażania LPR podlegającego przyjęciu przez 
Prezydenta Miasta, za które odpowiadać będzie Wydział Rozwoju Miasta. Sprawozdania z realizacji 
Lokalnego Programu Rewitalizacji pozwolą na bieżącą kontrolę stopnia realizacji Programu i ocenę 
jego aktualności. Wyniki monitoringu zawarte w sprawozdaniach będą opiniowane przez Komitet 
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Rewitalizacji. Sprawozdania z realizacji LPR Miasta Puławy sporządzone zostaną pod koniec 2018, 
2020 oraz 2023 roku i udostępniane będą w pierwszym kwartale następnego roku. 

LPR podlegał będzie także cyklicznej ocenie jego aktualności i stopnia realizacji. Ocena (ewaluacja) 
Programu Rewitalizacji dokonywana będzie w połowie okresu realizacji (ewaluacja mid-term) oraz na 
zakończenie okresu realizacji (ewaluacja ex-post). Ocena mid-term obejmować będzie analizę 
efektywności funkcjonowania przyjętego systemu realizacji Programu, jego skuteczności w zakresie 
osiągania założonych celów, racjonalności wykorzystania środków, jak również wpływu realizacji 
założeń LPR na sytuację społeczno-przestrzenno-gospodarczą w mieście. Ocena ex-post prowadzona 
będzie w celu zgromadzenia wyników prac związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji. Pozwoli 
na weryfikację osiągnięcia zakładanych wskaźników oraz określenie efektów podjętych działań 
naprawczych. Pomoże także wskazać dalsze kierunki działań w zakresie rewitalizacji.  

Systematyczny monitoring i ewaluacja stanowić będą przesłanki do reakcji na zmiany w otoczeniu 
programu obserwowane w trakcie jego wdrażania. Ponadto podstawą do wprowadzenia zmian 
w programie będą wnioski i postulaty kierowane przez interesariuszy rewitalizacji za pośrednictwem 
ich przedstawicieli wchodzących w skład Komitetu Rewitalizacji. Dodatkowo podmioty 
zainteresowane wnioskowaniem o dokonanie aktualizacji dokumentu otrzymają możliwość składania 
w Urzędzie Miasta formularzy zgłoszeniowych, podobnie jak miało to miejsce w trakcie tworzenia 
LPR. W przypadku pojawienia się potrzeby wprowadzenia modyfikacji w dokumencie, dokonywana 
będzie jego aktualizacja w zakresie dostosowywania do zmieniających się uwarunkowań.  

Zaplanowany do 2020 roku okres obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy 
zobowiązuje do przeprowadzenia ewaluacji ex post po tym terminie. Rok 2020 jest ponadto kluczowy 
również z tego względu, iż do tego czasu obowiązywać będzie aktualna perspektywa programowania 
środków europejskich, przy pomocy których finansowane będą zaplanowane inwestycje. Jednak 
wśród przedsięwzięć wyznaczonych do realizacji w ramach niniejszego dokumentu znajdują się takie 
działania, których realizacja jest procesem długofalowym, a ich efekty są możliwe do osiągnięcia 
w perspektywie kilku najbliższych lat. Z tego względu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 
Puławy postanowiono uwzględnić horyzont czasowy do 2020 roku z perspektywą do 2030 r. 

Rysunek 2 Harmonogram monitorowania i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz raport z przeprowadzonej ewaluacji, 
które pozwolą ocenić stopień realizacji procesu wychodzenia z sytuacji kryzysowej zdegradowanych 
obszarów miasta, a także perspektywa pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć po 2020 
roku przyczynią się do podjęcia decyzji, czy proces rewitalizacji Miasta Puławy będzie kontynuowany 
w kolejnych latach.  
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Jeśli widoczna będzie potrzeba prowadzenia działań rewitalizacyjnych, będą one realizowane 
w oparciu o niniejszy dokument do 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). Po tym terminie Miasto będzie 
zobowiązane do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Dlatego też ewaluacja ex post 
przeprowadzona zostanie pod koniec 2023 r. Na podstawie jej wyników podjęta zostanie decyzja 
w zakresie konieczności kontynuowania działań rewitalizacyjnych, a co za tym idzie, przekształcenia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy w Gminny Program Rewitalizacji. 
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IV. CZĘŚĆ – STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) organ opracowujący projekt dokumentu może po uzgodnieniu 
z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego 
oddziaływania na środowisko. Na tej podstawie Wiceprezydent Miasta Puławy działający 
z upoważnienia Prezydenta Miasta Puławy w dniu 18 października 2016 r. wystąpił z wnioskiem do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o wyrażanie zgody na odstąpienie od 
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem znak: WSTV.410.91.2016.AP z dnia 
4 listopada 2016 r. wyraził opinię, iż projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 
2020 z perspektywą do 2030 r. nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko.  

W uzasadnieniu wskazano, iż projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 
z perspektywą 2030 r.” nie jest dokumentem planistycznym lub strategią rozwoju regionalnego, 
o których mowa w art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Ponadto z przedłożonych dokumentów wynika, że realizacja projektu 
nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz, że dokument nie 
wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Realizacja działań zapisanych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Puławy do 
roku 2020 z perspektywą do 2030 r." nie spowoduje wystąpienia oddziaływań skumulowanych ani 
oddziaływań, których charakter mógłby mieć znaczenie transgraniczne. Przewidziane w dokumencie 
działania oraz ich skutki w postaci oddziaływania na środowisko nie będą niosły ze sobą wystąpienia 
ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Zaproponowane w Programie cele i działania 
wpłyną na poprawę stanu środowiska na terenie Miasta Puławy, są bowiem ukierunkowane na 
redukowanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko. 

Na terenie miasta Puławy znajdują się następujące obszary objęte ochroną na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.): rezerwat 
przyrody „Łęg na Kępie w Puławach", północna część Kazimierskiego Parku Krajobrazowego wraz 
z otuliną, 3 obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000: Puławy PLH060055, Przełom Wisły 
w Małopolsce PLH060045 i Płaskowyż Nałęczowski PLH060015 (oraz 27 pomników przyrody). 
Wszystkie tereny wskazane do rewitalizacji w ramach projektu zlokalizowane są poza obszarowymi 
formami ochrony przyrody; przy czym obszar E (Osada Pałacowo-Parkowa) położony jest w otulinie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego (rozporządzenie Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 
2005r. w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego - Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73 poz. 1525). 
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Realizacja dokumentu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 i na 
pozostałe formy ochrony przyrody, w tym na ochronę przyrody Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego oraz rezerwatu przyrody „Łęg na Kępie w Puławach". Realizacja działań 
inwestycyjnych zapisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Puławy nie spowoduje 
trwałego uszczuplenia lub fragmentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin 
i zwierząt, dla których wyznaczone zostały obszary europejskiej ekologicznej sieci Natura 2000, ani 
nie spowoduje żadnego innego rodzaju zakłóceń w funkcjonowaniu tej sieci. Projekt nie wpłynie 
negatywnie na zachowanie integralności obszarów ani spójności sieci ekologicznej Natura 2000. 

Ponadto realizacja działań zawartych w projekcie dokumentu nie spowoduje negatywnego 
oddziaływania na obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie dla 
dziedzictwa kulturowego. 

W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka na podstawie art. 46 pkt 2 i art. 47 ustawy OOŚ. 
Ponadto nie zachodzi przesłanka wskazana w art. 46 pkt 3 ww. ustawy, z uwagi na charakter i zakres 
działań przewidzianych w projekcie, spowodowanie znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000 
w wyniku realizacji przedmiotowego Programu jest mało prawdopodobne. W opinii Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie zapisy zawarte w przedłożonych dokumentach wskazują, 
że projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r." 
nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem znak: DNS-
NZ.7016.234.2016.MW z dnia 26 października 2016 r. uznał, iż projekt dokumentu Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. nie mieści się w grupie 
dokumentów wskazanych w art. 46 ww. ustawy, w związku z tym nie podlega opiniowaniu przez 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trybie art. 48 ustawy.  

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Lublinie oraz Lubelskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lublinie oraz 
charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, a także rodzaj i skalę 
oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 
z perspektywą do 2030 r.” 
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Załącznik 1 Diagnoza sytuacji na terenie Puław  

I. Ocena stopnia i skutków wdrażania „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Puławy na lata 2007-2015 (aktualizacja)” 

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Puławy na lata 2007-2015” został przyjęty Uchwałą 
nr XIX/186/08 z dnia 28 lutego 2008 r. Zaktualizowany dokument przyjęto Uchwałą Nr XXXIX/368/09 
Rady Miasta Puławy z dnia 24 września 2009 roku. 

Celem zaplanowanego procesu rewitalizacji była poprawa sytuacji na wyznaczonych obszarach 
kryzysowych, jak również, pośrednio, na terenie całego miasta Puławy. Oczekiwano podniesienia 
atrakcyjności inwestycyjnej miasta, wzrostu wartości nieruchomości, a także ograniczenia 
negatywnych zjawisk społecznych. Za priorytetowe uznano osiągnięcie następujących efektów: 

 poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców i turystów; 
 poprawa stanu miejskich zasobów kulturowych; 
 rozwój sektora MŚP w mieście;  
 powstrzymanie degradacji obiektów i terenów zabytkowych; 
 wzmocnienie roli lokalnych centrów handlowych, kulturalnych, przemysłowych, a także 

sportowo-rekreacyjnych; 
 podniesienie znaczenia Puław w regionie; 
 poprawa estetyki przestrzeni miejskiej; 
 zwiększenie atrakcyjności turystycznej; 
 ożywienie terenów poprzemysłowych; 
 stworzenie na terenie Puław lepszych warunków do prowadzenia działalności 

przemysłowej o różnej skali i przedmiocie. 

Przeprowadzona na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy na lata 
2007–2015” analiza społeczno-gospodarcza oraz konsultacje społeczne umożliwiły wskazanie 
czterech obszarów kryzysowych, na których, w następnej kolejności, zaplanowano realizację szeregu 
inwestycji mających na celu wyprowadzenie z sytuacji kryzysowej. 

Obszarami tymi były: 

 Obszar I: „Południowo-zachodnia część miasta” – o następującym przebiegu granic: brzeg 
Wisły, ul. 6 sierpnia, ul. Piłsudskiego, Al. Królewska, ul. Krańcowa, ul. Zielona, 
ul. Sempołowskiej, ul. Gałczyńskiego, ul. Skowieszyńska, ul. Kazimierska, ul. Włostowicka, 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, brzeg Wisły; 

 Obszar II: „Północno-zachodnia część miasta” – o następującym przebiegu granic: brzeg 
Wisły, ul. Wiślana, ul. Kołłątaja, ul. Kombatantów, ul. Piaskowa, ściana lasu, bocznica 
kolejowa, tory kolejowe, ul. Budowlanych, ul. Dęblińska, brzeg Wisły; 

 Obszar III: „Centralna część miasta” – o następującym przebiegu granic: ul. 6 sierpnia, 
ul. Piłsudskiego, ul. Ks. Izabelli, ul. Waryńskiego, ul. Czartoryskich, al. Mała, 
ul. Piłsudskiego, al. Królewska, ul. Krańcowa, ul. Zielona, ul. Filtrowa, ul. Gościńczyk, 
ul. Skowieszyńska, ściana lasu, wschodnia granica os. Niwa, ul. Lubelska, ul. Słowackiego, 
ul. Reymonta, ul. M. Reya, al. Partyzantów, ul. Kruka, ul. Kościuszki, ul. Dąbrowskiego, 
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ściana lasu, amfiteatr, ściana lasu, cmentarz, ul. Piaskowa, ul. Kombatantów, ul. Kołłątaja, 
ul. Wiślana; 

 Obszar IV: „Wschodnia część miasta, położona wokół infrastruktury kolejowej” – 
o następującym przebiegu granic: dworzec Puławy Miasto, tory kolejowe (do brzegu lasu), 
ul. Składowa, ul. Lubelska, droga polna do ul. Towarowej, ul. Kolejowa, ul. Lubelska, 
ul. Słowackiego, ul. Okrzei, ul. Kniaźnina, ul. Reja, dworzec Puławy Miasto. 

Celem projektów rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji było zwiększenie atrakcyjności 
wytyczonych obszarów kryzysowych i rozwiązanie występujących na nich problemów. W programie 
rewitalizacji ujęto inwestycje zgłoszone przez następujące podmioty: 

 Gmina Miasto Puławy; 
 Starostwo Powiatowe w Puławach; 
 Samorząd Województwa Lubelskiego; 
 Powiatowy Urząd Pracy w Puławach; 
 Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z o.o.; 
 Nieruchomości Puławskie Sp. z o.o.; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Centralna 20; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Czartoryskich 15;  
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Czartoryskich 17; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Czartoryskich 19; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głęboka 3; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głęboka 5; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głęboka 5a; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głęboka 7; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głęboka 7b; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kaniowczyków 2; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kaniowczyków 3; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kaniwoczyków 3a; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kaniowczyków 4; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kaniowczyków 6; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kołłątaja 4; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kołłątaja 10;  
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kołłątaja 21;  
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kusocińskiego 5a; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kusocińskiego 7; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krańcowa 11; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Norwida 3; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Norwida 11; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Norwida 16; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego 16; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego 18; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sieroszewskiego 3; 
 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sieroszewskiego 5; 
 Wspólnota Mieszkaniowa „Osiedla Głęboka”; 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Puławach ul. Sienkiewicza 7; 
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 Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa; 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Powiśle”; 
 Centrum Kształcenia Praktycznego Puławy; 
 MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.; 
 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach; 
 PKP Lublin; 
 Parafia pw. Św. Józefa w Puławach; 
 Towarzystwo Przyjaciół Puław; 
 Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek; 
 inwestorzy prywatni. 

Zaplanowane działania dotyczyły m.in.: 

 termomodernizacji budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej; 
 rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej; 
 utrzymania obiektów dziedzictwa narodowego oraz rozbudowy i modernizacji obiektów 

kultury; 
 modernizacji infrastruktury użyteczności publicznej; 
 aktywizacji zawodowej bezrobotnych i przeciwdziałania marginalizacji niektórych grup 

społecznych; 
 rozwoju infrastruktury technicznej mieszkaniowej i użytkowej; 
 wspierania przedsiębiorczości; 
 podnoszenia jakości budownictwa mieszkaniowego; 
 zagospodarowania terenów mieszkalnych; 
 rozbudowy zasobów infrastruktury miejskiej; 
 rozbudowy infrastruktury edukacyjnej i sportowej. 

Poniżej przedstawiono raport podsumowujący realizację projektów zaplanowanych w ramach 
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Puławy na lata 2007-2015”. 
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A. Obszar I: „Południowo - zachodnia część miasta” 

Na obszarze I zaplanowano realizację 21 inwestycji, spośród których: w całości zrealizowano 13, 
częściowo 2, 3 znajdują się w trakcie realizacji i tyle samo projektów nie zostało zrealizowanych. 

Tabela_Zał 1: Stan realizacji inwestycji w obszarze I – zbiorczo z podziałem na kategorie 
Działania z zakresu termomodernizacji 

budynków mieszkalnych 
Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 5 

Liczba projektów faktycznie zrealizowanych 5 

Działania z zakresu rozwoju 
infrastruktury turystycznej oraz 

utrzymania obiektów dziedzictwa 
narodowego 

Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 13 
Liczba projektów faktycznie zrealizowanych 5 
Liczba projektów zrealizowanych częściowo 2 
Liczba projektów znajdujących się w trakcie 

realizacji lub w fazie planowania 
3 

Liczba projektów niezrealizowanych 3 
Działania z zakresu modernizacji 

infrastruktury użyteczności publicznej 
Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 2 

Liczba projektów faktycznie zrealizowanych 2 
Działania z zakresu aktywizacji 
zawodowej i przeciwdziałania 

marginalizacji 

Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 1 

Liczba projektów faktycznie zrealizowanych 1 

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

B. Obszar II: „Północno-zachodnia część miasta” 

Na obszarze II zaplanowano realizację 5 inwestycji, spośród których: w całości zrealizowano 2, 
natomiast 3 zrealizowano tylko częściowo. 

Tabela_Zał 2: Stan realizacji inwestycji w obszarze II – zbiorczo z podziałem na kategorie 

Działania z zakresu rozwoju 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 1 
Liczba projektów faktycznie zrealizowanych 1 

Działania z zakresu rozwoju 
infrastruktury technicznej 
mieszkaniowej i użytkowej 

Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 3 
Liczba projektów faktycznie zrealizowanych 1  
Liczba projektów zrealizowanych częściowo 2 

Działania w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości 

Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 1 
Liczba projektów zrealizowanych częściowo 1 

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

C. Obszar III: „Centralna część miasta” 

Na obszarze III zaplanowano realizację 60 inwestycji, spośród których: w całości zrealizowano 32, 
częściowo 8, w trakcie realizacji znajduje się 12, natomiast w ogóle nie zostało zrealizowanych 8 
z zaplanowanych projektów. 

Tabela_Zał 3: Stan realizacji inwestycji w obszarze III – zbiorczo z podziałem na kategorie 

Projekty z zakresu termomodernizacji 
budynków mieszkalnych 

Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 22 
Liczba projektów faktycznie zrealizowanych 16 
Liczba projektów zrealizowanych częściowo 3 
Liczba projektów znajdujących się w trakcie 

realizacji lub w fazie planowania 
1 

Liczba projektów niezrealizowanych 2 
Pozostałe projekty podnoszące jakość 

budownictwa mieszkaniowego 
Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 9 

Liczba projektów faktycznie zrealizowanych 4 
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Liczba projektów zrealizowanych częściowo 1 
Liczba projektów znajdujących się w trakcie 

realizacji lub w fazie planowania 
1 

Liczba projektów niezrealizowanych 3 

Projekty z zakresu zagospodarowania 
terenów mieszkalnych 

Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 4 
Liczba projektów faktycznie zrealizowanych 1 
Liczba projektów znajdujących się w trakcie 

realizacji lub w fazie planowania 3 

Projekty z zakresu wspierania 
przedsiębiorczości 

Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 2 
Liczba projektów faktycznie zrealizowanych 1 
Liczba projektów zrealizowanych częściowo 1 

Projekty z zakresu rozbudowy zasobów 
infrastruktury miejskiej 

Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 6 
Liczba projektów faktycznie zrealizowanych 2 
Liczba projektów znajdujących się w trakcie 

realizacji lub w fazie planowania 
3 

Liczba projektów niezrealizowanych 1 

Projekty z zakresu modernizacji 
i termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej 

Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 6 
Liczba projektów faktycznie zrealizowanych 4 
Liczba projektów zrealizowanych częściowo 1 

Liczba projektów niezrealizowanych 1 

Projekty z zakresu rozbudowy 
infrastruktury edukacyjnej  

i sportowej 

Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 9 
Liczba projektów faktycznie zrealizowanych 2 
Liczba projektów zrealizowanych częściowo 2 
Liczba projektów znajdujących się w trakcie 

realizacji lub w fazie planowania 
4 

Liczba projektów niezrealizowanych 1 
Projekty z zakresu rozbudowy 

i modernizacji obiektów kultury 
i dziedzictwa narodowego 

Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 1 

Liczba projektów faktycznie zrealizowanych 1 

Pozostałe projekty 
Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 1 

Liczba projektów faktycznie zrealizowanych 1 
Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

D. Obszar IV: „Wschodnia część miasta, położona wokół infrastruktury 
kolejowej” 

W ramach obszaru IV zaplanowano realizację jednej inwestycji, która została zgłoszona przez PKP 
Lublin. Ostatecznie projekt ten nie został zrealizowany. 

Tabela_Zał 4: Stan realizacji inwestycji w obszarze IV– zbiorczo z podziałem na kategorie 

Działania z zakresu termomodernizacji 
budynków mieszkalnych 

Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 1 
Liczba projektów faktycznie zrealizowanych 0 

Liczba projektów niezrealizowanych 1 
Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

W poniższej tabeli przedstawiono zbiorcze zestawienie stanu realizacji projektów zaplanowanych do 
realizacji w ramach LPR na lata 2007-2015. 
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Tabela_Zał 5: Łączne zestawienie stanu realizacji projektów zaplanowanych w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Puławy na lata 2007-2015 

Wyszczególnienie Liczba projektów Udział 
Projekty zaplanowane do realizacji 87 100% 
Projekty faktycznie zrealizowane 47 54,0% 
Projekty zrealizowane częściowo 13 14,9% 

Projekty znajdujące się w trakcie realizacji lub w fazie planowania 15 17,2% 
Projekty niezrealizowane 12 13,8% 

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

Z zaplanowanych 87 projektów w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Puławy na 
lata 2007-2015”: w całości zrealizowano 54,0%, 14,9% zostało zrealizowanych częściowo, 17,2% 
znajduje się w trakcie realizacji lub zaplanowano ich realizację na najbliższe lata. Nie zrealizowano 
jedynie 12 (tj. 13,8%) z zaplanowanych inwestycji. 

Wykres_Zał 1: Struktura realizacji zaplanowanych projektów w ramach LPR dla Miasta Puławy na lata 2007-
2015 

 
Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

W związku z ograniczonymi możliwościami poszczególnych inwestorów, w szczególności w kwestii 
środków finansowych, zadecydowano, by spośród wszystkich zgłoszonych projektów w ramach 
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Puławy na lata 2007-2015” wybrać grupy projektów 
kluczowych, kompleksowo rozwiązujących zdiagnozowane problemy (grupy projektów, które będą 
miały największe szanse na otrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych).  

Wyszczególniono pięć projektów kluczowych: 

 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Puławy dla potrzeb rozwoju turystyki 
i poprawy warunków życia mieszkańców; 

 Rewaloryzacja Zespołu pałacowo-ogrodowego Ks. Czartoryskich w Puławach; 
 Kontynuacja budowy bulwaru nadwiślańskiego wraz z przystosowaniem istniejącego portu 

rzecznego do pełnienia funkcji turystyczno-rekreacyjnych; 

projekty 
zrealizowane; 

54,0%

projekty zrealizowane 
częściowo; 14,9%

projekty znajdujące 
się w trakcie realizacji 
lub zaplanowane do 

realizacji; 17,2%

projekty 
niezraalizowane; 

13,8%
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 Zagospodarowanie osiedla Wólka Profecka wraz z adaptacją zagospodarowanych 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obiekty kulturalno-edukacyjne; 

 Rewitalizacja osiedla Kołłątaja w Puławach. 

Szczegółowe informacje na temat realizacji poszczególnych projektów kluczowych przedstawiono 
w dalszej części dokumentu. 

Podsumowanie oceny skutków wdrażania Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla miasta Puławy na lata 2007-2015 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Puławy wdrażany był w latach 2007-2015. W ramach 
planowania procesu rewitalizacji wyznaczono 4 obszary, które cechowały się szczególną koncentracją 
problemów przestrzenno-społeczno-gospodarczych. Odpowiedzią na zdiagnozowane problemy było 
zaplanowanie szeregu działań rewitalizacyjnych, które miały na celu zapewnienie wszechstronnego 
rozwoju. W ramach programu rewitalizacji zaplanowano 87 inwestycji, które podzielone zostały 
tematycznie, stanowiąc odpowiedź na najpilniejsze, zdiagnozowane potrzeby miasta oraz 
mieszkańców. Spośród zgłoszonych projektów faktycznie zrealizowano ponad połowę z nich, tj. 47 – 
ok. 52,9%. Trzynaście projektów zrealizowano częściowo, a 15 jest w trakcie realizacji lub w fazie 
planowania. Nie zrealizowano jedynie 12 projektów.  

Celem oceny skutków wdrażania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Puławy na lata 2007-
2015” jest zbadanie stopnia realizacji wypracowanych założeń oraz odpowiedź na pytanie, czy 
doprowadziły one do osiągnięcia oczekiwanego efektu. Planowanym rezultatem procesu rewitalizacji 
był rozwój poszczególnych obszarów problemowych, a tym samym rozwój całych Puław poprzez 
poprawę jakości i estetyki infrastruktury, podniesienie wartości nieruchomości oraz zniwelowanie 
negatywnych zjawisk społecznych. Podstawą oceny efektów rewitalizacji była ankieta, która została 
przekazana do wypełnienia podmiotom zgłaszającym projekt do realizacji w ramach procesu 
rewitalizacji w latach 2007-2015. W ankiecie zamieszczono zestaw pytań, które umożliwiły uzyskanie 
następujących informacji: 

 czy projekt został zrealizowany? 
 jeśli nie został zrealizowany, to czy jest planowana jego realizacja? (wraz z podaniem 

terminu realizacji) 
 czy projekt został zrealizowany w pełnym zakresie, czy jedynie w ograniczonym? 
 czy dany projekt został zrealizowany przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł 

finansowych? 
 jaki jest łączny koszt realizacji projektu? (w tym wielkość uzyskanego dofinansowania).  

Wyniki ankiet zostały zestawione w tabelach, które uwypuklają stan realizacji każdego zgłoszonego 
w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Puławy na lata 2007-2015” projektu. 
Zrealizowano m.in. następujące działania:  

 modernizacja i termomodernizacja budynków mieszkalnych,  
 rewitalizacja osiedli mieszkaniowych, 
 remont, adaptacja i rewaloryzacja części budynków IUNG-PIB w Puławach oraz innych 

obiektów kultury (m.in. Młodzieżowy Dom Kultury),  
 rewitalizacja lub uporządkowanie przestrzeni publicznej, 
 modernizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 
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 program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, 
 rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, 
 rozwój infrastruktury technicznej, 
 działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości 

i inne. 

Zrealizowane w ramach procesu rewitalizacji projekty to przede wszystkim działania 
infrastrukturalne, w efekcie których nastąpiła poprawa jakości przestrzeni. Infrastrukturalny wymiar 
rewitalizacji jest najbardziej widocznym aspektem tego procesu, ponieważ jest zauważalny 
bezpośrednio po zakończeniu inwestycji. Efekty w sferze społecznej i gospodarczej są natomiast 
następstwem działań infrastrukturalnych. Estetyczna i przyjazna mieszkańcom przestrzeń (będąca 
efektem w szczególności termomodernizacji obiektów), uporządkowana przestrzeń publiczna, 
zmodernizowana infrastruktura techniczna, utworzone przestrzenie publiczne o charakterze 
rekreacyjnym to elementy, które niewątpliwie podnoszą jakość życia mieszkańców, sprzyjają 
rozwojowi gospodarczemu, a docelowo niwelują występowanie stanów kryzysowych. Niemniej 
jednak osiągnięcie oczekiwanych efektów w sferze społecznej jest procesem wieloletnim, który został 
zapoczątkowany, ale jeszcze nie został zakończony. Literatura naukowa traktująca o rewitalizacji 
wskazuje, że społecznych efektów procesu rewitalizacji należy oczekiwać w okresie co najmniej 10-
letnim. 

Spośród wszystkich działań zaplanowanych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Puławy 
na lata 2007 – 2015”, jedynie 12 nie zostało zrealizowanych, natomiast 13 udało się zrealizować 
częściowo. Projekty, których nie udało się sfinalizować oraz te, które zrealizowano częściowo, mogą 
być realizowane lub kontynuowane w nowym okresie programowania pod warunkiem, że znajdują 
się w granicach nowo wytyczonych obszarów rewitalizacji. Spośród wyżej wspomnianych 25 
inwestycji (niezrealizowane i zrealizowane częściowo) 10 spełnia powyższy warunek. Są to 
następujące inwestycje: 

 Rewitalizacja łachy wiślanej z połączeniem jej śródlądowym szlakiem żeglownym; 
 Rewaloryzacja zieleni i małej architektury na terenie Zespołu pałacowo-parkowego IUNG - 

PIB w Puławach; 
 Remont i rewaloryzacja Domku Chińskiego usytuowanego na terenie Zespołu pałacowo-

parkowego IUNG - PIB w Puławach; 
 Remont i rewaloryzacja Łuku Rzymskiego usytuowanego na terenie Zespołu pałacowo-

parkowego IUNG - PIB w Puławach; 
 Przystosowanie ogrodu i willi Samotnia do działalności kulturalnej i turystycznej; 
 Podniesienie prestiżu osiedli komunalnych; 
 Rewitalizacja terenów „blokowisk”; 
 Budowa zespołu boisk pomiędzy I LO w Puławach a ZST w Puławach; 
 Modernizacja i rozbudowa krytej pływalni przy ZST w Puławach; 
 Rewitalizacja budynków szkoły i internatu I LO im Ks. A. J. Czartoryskiego oraz 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, wraz z ich otoczeniem. 

Należy również mieć na uwadze, że inwestycje dotyczące działań na terenie Zespołu pałacowo-
parkowego IUNG-PIB w Puławach były częścią projektu kluczowego „Rewaloryzacja Zespołu 
pałacowo-ogrodowego Ks. Czartoryskich w Puławach”. 
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Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
określają, że możliwe jest uzupełnienie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach polityki spójności 
2007-2013 (np. o charakterze infrastrukturalnym) projektami komplementarnymi (np. o charakterze 
społecznym) realizowanymi w ramach polityki spójności 2014 – 2020. Zachowanie ciągłości 
programowej ma bowiem w procesie rewitalizacji kluczowe znaczenie. 

Projekty kluczowe 

W poniższej tabeli zestawiono informacje na temat realizacji projektów kluczowych zaplanowanych 
w ramach LPR. 

Tabela_Zał 6: Informacja o stanie realizacji projektów kluczowych zaplanowanych w ramach Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Puławy na lata 2007-2015 

Nazwa projektu Informacja o stanie realizacji 
Zakres projektu, który nie został 

zrealizowany 

Rewitalizacja 
zdegradowanych 
obszarów miasta 
Puławy dla potrzeb 
rozwoju turystyki 
i poprawy warunków 
życia mieszkańców 

Projekt zrealizowano w całości. 
W ramach projektu zrealizowano 9 zadań 
komplementarnych: 
- Utworzenie Międzyosiedlowego Pasa 
Zieleni (obecna nazwa to Park Solidarności); 
- Przebudowa ciągu pieszego ze ścieżką 
rowerową pomiędzy halą sportową 
a Parkiem Solidarności oraz skweru przy ul. 
Polnej; 
- Przebudowa drogi dojazdowej od Al. 
Partyzantów do kortów tenisowych; 
- Modernizacja skweru przy ul. Kujawskiego; 
- Zagospodarowanie terenu biblioteki 
miejskiej i wykonanie II etapu remontu 
biblioteki miejskiej; 
- Przebudowa – kompleksowa modernizacja 
Skweru Niepodległości; 
- Budowa toalety publicznej; 
- Przebudowa budynku komunalnego przy ul. 
Żulinki; 
- Modernizacja elewacji budynków Szkoły 
Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola 
Integracyjnego wraz z zagospodarowaniem 
terenów przyległych; 

Projekt został zrealizowany 
w całości. 

Rewaloryzacja Zespołu 
pałacowo-ogrodowego 
Ks. Czartoryskich 
w Puławach 

Projekt zrealizowano częściowo. 
Dotychczas wykonano: 
- prace przygotowawcze i dokumentacyjne 
dla projektu rewitalizacja łachy wiślanej 
z połączeniem jej śródlądowym szlakiem 
żaglowym; 
- remont i adaptację Domku Żółtego 
(Aleksandryjskiego) dla potrzeb Centrum 
Miejskiej Sieci komputerowej PULMAN; 
- remont i rewaloryzację Domku Gotyckiego 

W ramach projektu nie 
zrealizowano następujących 
zadań: 
- rewaloryzacja zieleni i małej 
architektury na terenie Zespołu 
pałacowo-parkowego; 
- remont i rewaloryzacja Domku 
Chińskiego usytuowanego na 
terenie Zespołu pałacowo-
parkowego IUNG-PIB 
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Nazwa projektu Informacja o stanie realizacji 
Zakres projektu, który nie został 

zrealizowany 
usytuowanego na terenie Zespołu pałacowo-
parkowego IUNG-PIB w Puławach; 
- remont i rewaloryzację Świątyni Sybilli 
usytuowanej na terenie Zespołu pałacowo-
parkowego IUNG-PIB w Puławach; 
- remont sal zabytkowych w części środkowej 
Pałacu Czartoryskich. 
W trakcie realizacji znajduje się projekt pt. 
„Ożywienie obszaru turystyczno-
rekreacyjnego i kulturowego w 
bezpośrednim sąsiedztwie Osady Pałacowej. 

w Puławach; 
- remont i rewaloryzacja Łuku 
Rzymskiego usytuowanego na 
terenie Zespołu pałacowo-
parkowego IUNG-PIB 
w Puławach; 

Kontynuacja budowy 
bulwaru 
nadwiślańskiego wraz 
z przystosowaniem 
istniejącego portu 
rzecznego do pełnienia 
funkcji turystyczno-
rekreacyjnych 

Projekt zrealizowano w całości w ramach 
projektu: „Wykorzystanie walorów rzeki 
Wisły w celu budowy wspólnego produktu 
turystycznego przez Puławy, Kazimierz 
Dolny i Janowiec”. 
W Puławach wykonano przebudowę portu 
rzecznego wraz zagospodarowaniem terenu 
oraz wybudowano bulwar nadwiślański o dł. 
ok. 1400 m (od istniejącego bulwaru do 
mostu na rzece Wiśle im. Jana Pawła II oraz 
100 m w stronę portu). 
Na terenie portu wybudowano: 
- Obiekty kubaturowe: parking 
dwukondygnacyjny ze stacją trafo, zaplecze 
przystani, zaplecze basenu jachtowego, 
zaplecze kanału portowego, hangar, wieżę 
widokową, most zwodzony oraz publiczne 
toalety automatyczne. 
- Akweny wodne – nowy basen portowy 
i zmodernizowany kanał portowy, w których 
wykonano nowe i umocniono stare nabrzeża 
przez zastosowanie larsenów, narzutu 
kamiennego, materacy kamiennych, 
torkretu, mat i siatek kokosowych; akweny 
wyposażono w pomosty pływające 
mocowane do dalb wraz z osprzętem. 
- Murki oporowe z grodziami zabezpieczające 
port przed wodą stuletnią. 
- Ogrodzenia z bramami – systemowe 
z paneli stalowych oraz prefabrykatów 
żelbetowych. 
- Ciągi komunikacyjne piesze, rowerowe, 
samochodowe oraz drogę techniczną. 
- Elementy małej architektury: wiata stanicy 
rowerowej, latarnie, ławki, kosze na śmieci, 
schody i barierki, plac zabaw. 

Projekt został zrealizowany 
w całości. 
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Nazwa projektu Informacja o stanie realizacji 
Zakres projektu, który nie został 

zrealizowany 
- Sieci zewnętrzne – kan. deszczowa, sieci 
wod-kan grawitacyjne z przepompownią 
i kanałem ciśnieniowym z wpięciem go do 
istniejącego kanału tłocznego, elektro-
energetyczne, oświetlenia i monitoringu 
terenu, telekomunikacji. 
- Architekturę krajobrazu - przeprowadzono 
zabiegi pielęgnacyjne polegające na 
usunięciu drzew chorych oraz kolidujących, 
wykonano nowe nasadzenia zieleni niskiej 
i wysokiej w formie skupisk izolacyjnych oraz 
żywopłotów strzyżonych i łąk kwietnych. 

Zagospodarowanie 
osiedla Wólka Profecka 
wraz z adaptacją 
zagospodarowanych 
budynków 
mieszkalnych 
jednorodzinnych na 
obiekty kulturalno-
edukacyjne 

Projekt zrealizowano częściowo. 
Zrealizowano następujący zakres prac: 
- wykonanie placów zabaw, boiska zielonego 
na os. Wólka Profecka, wykonanie parkingów 
na os. Romów w ramach projektu 
„Podniesienie prestiżu osiedli komunalnych”; 
- wymiana stolarki okiennej, regulacja CO, 
wymiana drzwi zewnętrznych w ramach 
projektu „Termomodernizacja budynku 
usługowego przy ul. Dęblińskiej 2 
w Puławach wraz z dostosowaniem budynku 
do potrzeb osób niepełnosprawnych”. 

W ramach projektu nie 
zrealizowano następujących 
zadań: 
- wykonanie dróg dojazdowych, 
chodników i remont chodników 
istniejących; 
- adaptacja zagospodarowanych 
budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych na świetlicę 
osiedlową i warsztaty twórcze; 
- zagospodarowanie terenów 
zielonych na osiedlu; 
- wykonanie trawników; 
- wykonanie nasadzeń krzewów 
i drzew. 

Rewitalizacja osiedla 
Kołłątaja w Puławach 

Projekt znajduje się trakcie realizacji. 
Planowana data zakończenia to 2018 r. 
W ramach niniejszego projektu dotychczas 
wykonano następujące prace: 
- kompleksowa modernizacja 37 budynków 
mieszkalnych; 
- wymiana 8 dźwigów w budynkach 
wysokich; 
- montaż instalacji ppoż. w 4 budynkach 
wysokich; 
- remont poziomej instalacji wodno-
kanalizacyjnej w 5 budynkach; 
- renowacja 5 placów zabaw; 
- wymiana i remont chodników o pow. 3000 
m2; 
-remont pomieszczeń wspólnych oraz klatek 
schodowych; 
- wymiana nawierzchni podjazdu i placu 
manewrowego w zespole garażowym o pow. 
1000 m2; 

W ramach niniejszego projektu 
dalsze prace będą dotyczyły 
następujących zadań (zgodnie 
z zapisami LPR dla Miasta 
Puławy): 
- kompleksowa modernizacja 
kolejnych 4 budynków 
mieszkalnych; 
- dalsza wymiana nawierzchni 
podjazdów i placu manewrowego 
w zespole garażowym; 
- wykonanie opasek wokół 
budynków; 
- renowacja kolejnych placów 
zabaw; 
- wymiana i remont kolejnych 
chodników; 
- wymiana i remont słupów 
oświetleniowych; 
- adaptacja pomieszczeń na cele 
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Nazwa projektu Informacja o stanie realizacji 
Zakres projektu, który nie został 

zrealizowany 
- monitoring osiedla. gospodarczo-użytkowe; 

- renowacja terenów zielonych; 
- likwidacja barier 
architektonicznych; 

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

Stan realizacji poszczególnych projektów 

Kolejne tabele przedstawiają szczegółową charakterystykę stanu realizacji projektów w ramach 
poszczególnych obszarów oraz projektów kluczowych. 
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Tabela_Zał 7: Stan realizacji projektów zaplanowanych w ramach Obszaru I 

Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

Działania z zakresu 
termomodernizacji 

budynków 
mieszkalnych 

1. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Głębokiej 3 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Głęboka 3 
TAK - - 204 040,00 

127 320,96 
(kredyt) 

PKO BP  
w Puławach 

2. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Głębokiej 5 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Głęboka 5 
TAK - - 226 085,00 

89 981,83 
(kredyt 

termomoderni
zacyjny) 

PKO BP  
w Puławach 

3. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Głębokiej 5a 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Głęboka 5a 

TAK - - 262 335,69 

162 934,46 
(kredyt 

termomoderni
zacyjny) 

PKO BP  
w Puławach 

4. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Głębokiej 7 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Głęboka 7 
TAK - - 238 624,25 

93 063,00 
(kredyt 

termomoderni
zacyjny) 

PKO BP  
w Puławach 

5. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Głębokiej 7b 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Głęboka 7b 

TAK - - 272 360,00 

151 845,00 
(kredyt 

termomoderni
zacyjny) 

PKO BP  
w Puławach 

Działania z zakresu 
rozwoju 

infrastruktury 
turystycznej oraz 

utrzymania 
obiektów 

dziedzictwa 
narodowego 

6. Ożywienie obszaru 
turystyczno-
rekreacyjnego i 
kulturowego w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie Osady 
Pałacowej 

Instytut Uprawy 
Nawożenia i 

Gleboznawstwa 
- Państwowy 

Instytut 
Badawczy w 

Puławach 

- 
wrzesień 

2015r. 
- B.D. - - 

7. Rewitalizacja łachy 
wiślanej z 
połączeniem jej 

Gmina Miasto 
Puławy 

- - 
Realizacja 

częściowa: prace 
przygotowawcze 

ok. 79 
361,30 

- - 
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Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

śródlądowym 
szlakiem żeglownym 

i dokumentacyjne 

8. Rewaloryzacja zieleni 
i małej architektury 
na terenie Zespołu 
pałacowo-parkowego 
IUNG - PIB 
w Puławach 

Instytut Uprawy 
Nawożenia i 

Gleboznawstwa 
- Państwowy 

Instytut 
Badawczy 

w Puławach 

NIE - - - - - 

9. Remont i adaptacja 
Domku Żółtego 
(Aleksandryjskiego) 
dla potrzeb Centrum 
Miejskiej Sieci 
komputerowej 
PULMAN 

Instytut Uprawy 
Nawożenia  

i 
Gleboznawstwa 

- Państwowy 
Instytut 

Badawczy 
w Puławach 

TAK - - B.D. 
878 000,00 
netto (70%) 

RPO WL 
2007-2013 

10. Remont i 
rewaloryzacja Domku 
Chińskiego 
usytuowanego na 
terenie Zespołu 
pałacowo - 
parkowego IUNG- PIB 
w Puławach 

Instytut Uprawy 
Nawożenia i 

Gleboznawstwa 
- Państwowy 

Instytut 
Badawczy 

w Puławach 

NIE - - - - - 

11. Remont i 
rewaloryzacja Domku 
Gotyckiego 

Instytut Uprawy 
Nawożenia i 

Gleboznawstwa 
TAK - - B.D. 

641 000,00 
netto (70%) 

RPO WL 
2007-2013 
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Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

usytuowanego na 
terenie Zespołu 
pałacowo - 
parkowego IUNG- PIB 
w Puławach 

- Państwowy 
Instytut 

Badawczy w 
Puławach 

12. Remont i 
rewaloryzacja Łuku 
Rzymskiego 
usytuowanego na 
terenie zespołu 
Pałacowo - 
Parkowego IUNG- PIB 
w Puławach 

Instytut Uprawy 
Nawożenia i 

Gleboznawstwa 
- Państwowy 

Instytut 
Badawczy w 

Puławach 

NIE - - - - - 

13. Remont i 
rewaloryzacja 
Świątyni Sybilli 
usytuowanej na 
terenie Zespołu 
pałacowo - 
parkowego IUNG- PIB 
w Puławach 

Instytut Uprawy 
Nawożenia i 

Gleboznawstwa 
-Państwowy 

Instytut 
Badawczy w 

Puławach 

TAK - - B.D. 
745 000,00 
netto (70%) 

RPO WL 
2007-2013 

14. Remont sal 
zabytkowych w części 
środkowej Pałacu 
Czartoryskich 

Instytut Uprawy 
Nawożenia i 

Gleboznawstwa 
w Puławach 

TAK - - B.D. 
1 325 000,00 
netto (70%) 

RPO WL 
2007-2013 

15. Renowacja dawnego 
Zajazdu pod 
Pielgrzymem 

Inwestor 
prywatny 

- 
W trakcie 
realizacji 

- - - - 

16. Remont budynku 
dawnego szpitala im. 

Gmina Miasto 
Puławy - 

W trakcie 
realizacji - - - - 
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Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

św. Karola 
Boromeusza - ul. 
Czartoryskich 

17. Rewitalizacja 
Cmentarza 
Włostowickiego 

Parafia pw. Św. 
Józefa w 

Puławach 
TAK - - 

ok. 350 
000,00 ok. 50% 

Urząd Miasta 
Puławy 

18. Przystosowanie 
ogrodu i willi 
Samotnia do 
działalności 
kulturalnej i 
turystycznej 

Towarzystwo 
Przyjaciół Puław - - 

Realizacja 
częściowa B.D. - - 

Działania z zakresu 
modernizacji 
infrastruktury 
użyteczności 

publicznej 

19. Odnowa 
powiatowych 
budynków 
użyteczności 
publicznej przy Al. 
Królewskiej 19 w 
Puławach 

Starostwo 
Powiatowe w 

Puławach 
TAK - - 1 855 760,00 153 590,00 

NFOŚiGW 
w ramach 
Systemu 
Zielonych 
Inwestycji 

(GIS) 

20. Kompleksowa 
modernizacja Skweru 
Niepodległości 

Gmina Miasto 
Puławy 

Zadanie zrealizowano w ramach projektu kluczowego „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta 
Puławy dla potrzeb rozwoju turystyki i poprawy warunków życia mieszkańców”. 

Działania z zakresu 
aktywizacji 

zawodowej i 
przeciwdziałania 

marginalizacji 

21. Program aktywizacji 
zawodowej osób 
bezrobotnych i 
długotrwale 
bezrobotnych 

Powiatowy 
Urząd Pracy w 

Puławach 
TAK - - 

146 478,36 
(środki 

własne z 
Funduszu 

Pracy) 

- - 

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 
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Tabela_Zał 8: Stan realizacji projektów zaplanowanych w ramach Obszaru II 

Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

Działania z 
zakresu rozwoju 

infrastruktury 
turystyczno-
rekreacyjnej 

1. Kontynuacja 
budowy bulwaru 
nadwiślańskiego 
wraz z 
przystosowaniem 
istniejącego portu 
rzecznego do 
pełnienia funkcji 
turystyczno-
rekreacyjnych 

Gmina Miasto 
Puławy 

TAK 
w ramach 
projektu 

„Wykorzystanie 
walorów rzeki 
Wisły w celu 

budowy 
wspólnego 
produktu 

turystycznego 
przez Puławy, 

Kazimierz 
Dolny i 

Janowiec” 

- - 

42 922 446,49 
(koszt zadania 
Gminy Miasto 

Puławy) 
52 728 406,29 
(koszt całego 

projektu) 

32 154 901,76 
(dotacja do 

zadania 
Gminy Miasto 

Puławy) 
38 048 965,71 

(dotacja do 
całego 

projektu) 

Program 
Operacyjny 

Innowacyjna 
Gospodarka 
2007-2013 

Działania z 
zakresu rozwoju 

infrastruktury 
technicznej 

mieszkaniowej i 
użytkowej 

2. Podniesienie 
prestiżu osiedli 
komunalnych 

Gmina Miasto 
Puławy 

- - 

Realizacja 
częściowa: 

wykonanie placów 
zabaw, boiska 
zielonego – os. 

Wólka Profecka, 
wykonanie 

parkingów – os. 
Romów 

249 259,33 - - 

3. Modernizacja 
zajezdni 
autobusowej 

Miejski Zakład 
Komunikacji 

TAK - - 2 659 289,00 2 078 001,00 
RPO WL 2007-

2013 

4. Termomodernizacja 
budynku 
usługowego przy ul. 

Zakład 
Gospodarki 

Mieszkaniowej 
- - 

Realizacja 
częściowa: 

wymiana stolarki 
146 475,81 - - 
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Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

Dęblińskiej 2 w 
Puławach wraz z 
dostosowaniem 
budynku dla 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Spółka z o.o.  
w Puławach 

okiennej, regulacja 
CO, wymiana drzwi 

zewnętrznych 

Działania w 
zakresie 

wspierania 
przedsiębiorczości 

5. Przygotowanie 
Terenów 
Produkcyjnych do 
działalności 
inwestycyjnej 
związanej z 
Puławskim Parkiem 
Przemysłowym 

Gmina Miasto 
Puławy - - 

Realizacja 
częściowa: drogi, 

kanalizacja sanitarna 
i teletechniczna, 

wodociągi, 
oświetlenie, 

budynek PPNT wraz 
z inf. techniczną, 

jego wyposażeniem 
oraz 

zagospodarowaniem 
przyległych terenów 

76 768 285,92 

69 091 457, w 
tym: 65 253 

043,00 (85% - 
EFRR), 3 838 
414 (5% - BP) 

Program 
Operacyjny 

Rozwój Polski 
Wschodniej 
2007-2013 

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 
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Tabela_Zał 9: Stan realizacji projektów zaplanowanych w ramach Obszaru III 

Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

Projekty z zakresu 
termomodernizacj

i budynków 
mieszkaniowych 

1. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Czartoryskich 15 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. 
Czartoryskich 

15 

TAK - - 291 676,13 

233 340,90 
(kredyt 

termomoderni
zacyjny) 

PKO BP w 
Puławach 

2. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Czartoryskich 17 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

przy ul. 
Czartoryskich 

17 

- - 

Realizacja 
częściowa: 

docieplenie ścian, 
remont elewacji 

183 537,89 
170 000,00 

(kredyt 
inwestycyjny) 

PKO BP w 
Puławach 

3. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Czartoryskich 19 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. 
Czartoryskich 

19 

TAK - - 324 570,00 

256 570,00 
(kredyt 

termomoderni
zacyjny) 

PKO BP w 
Puławach 

4. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Kaniowczyków 2 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. 
Kaniowczyków 

2 

TAK - - 195 733,41 

156 586,73 
(kredyt 

termomoderni
zacyjny) 

PKO BP w 
Puławach 

5. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Kaniowczyków 3 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. 
Kaniowczyków 

3 

NIE - - - - - 

6. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Kaniowczyków 3a w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. 
Kaniowczyków 

- 

W trakcie 
realizacji – nie 

określono 
daty 

- 580 132,00 
400 000,00 

(kredyt z 
premią) 

GETIN NOBLE 
BANK SA 
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Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

3a zakończenia 

7. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Kaniowczyków 4 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. 
Kaniowczyków 

4 

TAK - - 182 245,00 

167 245,00 
(kredyt 

termomoderni
zacyjny) 

PKO BP w 
Puławach 

8. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Kaniowczyków 6 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. 
Kaniowczyków 
6 w Puławach 

TAK - - 232 000,00 

31 000,00 
(premia 

termomoderni
zacyjna) 

BGK 

9. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Sieroszewskiego 3 
w Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. 
Sieroszewskieg

o 3 

TAK - - 371 038,00 

256 387,00 
(kredyt 

termomoderni
zacyjny) 

PKO BP w 
Puławach 

10. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Sieroszewskiego 5 
w Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. 
Sieroszewskieg

o 5 

TAK - - 305 998,00 

166 156,91 
(kredyt 

termomoderni
zacyjny) 

PKO BP w 
Puławach 

11. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Norwida 3 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Norwida 3 

TAK - - 258 000,00 

33 000,00 
(premia 

termomoderni
zacyjna) 

BKG 

12. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Norwida 11 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Norwida 11  

w Puławach 

TAK - - 222 100,00 

149 029,10 
(kredyt 

termomoderni
zacyjny) 

PKO BP w 
Puławach 

13. Termomodernizacja Wspólnota TAK - - 237 935,00 150 850,79 PKO BP w 
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Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

budynku przy ul. 
Norwida 16 w 
Puławach 

Mieszkaniowa  
ul. Norwida 16 

(kredyt 
termomoderni

zacyjny) 

Puławach 

14. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Kołłątaja 4 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Kołłątaja 4 

- - 

Realizacja 
częściowa: 

remont dachu, 
wymiana okien 

piwnicznych 

124 659,98 
55 000,00 

(kredyt 
inwestycyjny) 

PKO BP w 
Puławach 

15. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Kołłątaja 10 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Kołłątaja 10 

NIE - - - - - 

16. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Kołłątaja 21 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  
ul. Kołłątaja 21 

TAK - - 196 280,00 

126 280,00 
(kredyt 

termomoderni
zacyjny) 

PKO BP w 
Puławach 

17. Termomodernizacja 
budynku przy ul 
Kusocińskiego 5a w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. 
Kusocińskiego 

5a 

TAK - - 328 940,00 

258 940,00 
(kredyt 

termomoderni
zacyjny) 

PKO BP w 
Puławach 

18. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Kusocińskiego 7 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. 
Kusocińskiego 

7 

TAK - - 311 910,00 

241 910,00 
(kredyt 

termomoderni
zacyjny) 

PKO BP w 
Puławach 

19. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Centralnej 20 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Centralna 

20 

TAK - - 780 620,00 468 053,00 
PKO BP w 
Puławach 

Id: 506A68C3-785E-4016-A40E-65115BDFA8EC. Podpisany Strona 196



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

Strona 196 z 275 

Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

20. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Krańcowej 11 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
ul. Krańcowa 

11 

- - 

Realizacja 
częściowa: 
docieplenie 

budynku, remont 
elewacji, regulacja 

CO 

280 868,47 
120 000,00 

(kredyt 
inwestycyjny) 

PKO BP w 
Puławach 

21. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Piłsudskiego 16 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. 
Piłsudskiego 

16 

TAK - - 178 651,99 

142 921,59 
(kredyt 

termomoderni
zacyjny) 

PKO BP w 
Puławach 

22. Termomodernizacja 
budynku przy ul. 
Piłsudskiego 18 w 
Puławach 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

ul. 
Piłsudskiego 

18 

TAK - - 514 399,00 411 519,00 
PKO BP w 
Puławach 

Pozostałe projekty 
podnoszące 

jakość 
budownictwa 

mieszkaniowego 

23. Modernizacja 
wielorodzinnych 
budynków 
mieszkalnych 
położonych przy ul. 
Kaniowczyków 9A, 
15, 20, 22, 24, 26 
oraz ul. 
Sieroszewskiego 8, 
9, 11, 18 w 
Puławach wraz z 
wykonaniem 
ciągów komunikacji 
pieszej (chodniki i 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

„Południe", 
reprezentująca 

wspólnoty 
mieszkaniowe 

(ul. 
Sienkiewicza 7 
w Puławach) 

NIE - - - - - 
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Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

alejki osiedlowe) 
terenów osiedla w 
ramach Lokalnego 
Programu 
Rewitalizacji dla 
Miasta Puławy 

24. Modernizacja 
wielorodzinnych 
budynków 
mieszkalnych 
położonych przy ul. 
Norwida 6, 15, 19, 
21, 23, 24, 25, 26, 
28 w Puławach 
wraz z wykonaniem 
altany 
śmietnikowej, 
ciągów komunikacji 
pieszej (chodniki i 
alejki osiedlowe) 
terenów osiedla 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

„Południe", 
reprezentująca 

wspólnoty 
mieszkaniowe 

(ul. 
Sienkiewicza 7 
w Puławach) 

NIE - - - - - 

25. Modernizacja 
wielorodzinnych 
budynków 
mieszkalnych 
położonych przy ul. 
Kraszewskiego 5 i 7 
oraz przy ul. 
Słowackiego 22 i 
24-26 w Puławach 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

„Południe” 
NIE - - - - - 
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Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

wraz z wykonaniem 
ciągów komunikacji 
pieszej (chodniki i 
alejki osiedlowe) na 
terenie osiedla 

26. Modernizacja 
dźwigów 
osobowych na 
osiedlach: Norwida, 
Niwa i Gościńczyk 

Puławska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
TAK - - 1 280 000,00 - - 

27. Rewitalizacja 
obszaru Osiedla 
Norwida, Niwa i 
Gościńczyk 

Puławska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
TAK - - 35 347 871,00 

22 935 110,00 
(kredyt) 

PKO BP w 
Puławach 

28. Rewitalizacja 
obszaru Osiedla 
Leśna 

Puławska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
TAK - - 11 874 121,00 

7 148 563,00 
(kredyt) 

PKO BP w 
Puławach 

29. Rewitalizacja 
terenów 
"blokowisk" 

Gmina Miasto 
Puławy 

- - 

Realizacja 
częściowa: 

śmietnik przy ul. 
Krańcowej 19, 

ogrodzenie przy 
placu zabaw ul. 

Eustachiewicza 4, 
likwidacja placów 

zabaw przy ul. 
Cichockiego 12 

62 644,10 - - 

30. Rewitalizacja 
obszaru Osiedla 
Wróblewskiego 

Puławska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
TAK - - 16 496 819,90 - - 
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Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

31. Rewitalizacja 
osiedla Kołłątaja 

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

„Powiśle” 
- 

W trakcie 
realizacji – 
planowana 

data 
zakończenia -

2018 r. 

- 15 051 789,56 

1 258 203,00 
(kredyt 

bankowy) 12 
093 177,72 

(kredyt 
z premią) 

B.D. 

Projekty z zakresu 
zagospodarowani

a terenów 
mieszkalnych 

32. Uporządkowanie 
przestrzeni 
publicznej 
pomiędzy osiedlami 
wielorodzinnej 
zabudowy 
mieszkaniowej(Os. 
Leśna, 
Wróblewskiego) 

Gmina Miasto 
Puławy 

Zadanie zrealizowano w ramach projektu kluczowego „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta 
Puławy dla potrzeb rozwoju turystyki i poprawy warunków życia mieszkańców”. 

33. Rewitalizacja w 
zakresie 
infrastruktury 
technicznej i 
terenów zielonych 
w Osiedlu 
Kaniowczyków i 
Norwida 

Gmina Miasto 
Puławy 

- 

Realizacja 
inwestycji 

planowana na 
październik 

2015 r. 

- - - - 

34. Rewitalizacja 
terenu błoni 
miejskich 

Gmina Miasto 
Puławy 

- 

Realizacja 
inwestycji 

planowana na 
2018 r. 

- - - - 

35. Uporządkowanie 
przestrzeni 
publicznej poprzez 

Gmina Miasto 
Puławy - 

Realizacja 
projektu 
będzie 

- 
4 995 238,94 

1 024 938,55 
(pożyczka) WFOŚIGW 

203 477,67 B.D. W ramach 
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Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

utworzenie 
otwartej strefy 
rekreacji i 
wypoczynku w os. 
Niwa 

kontynuowan
a w latach 
2015-2017 

programu 
rządowego 
„Radosna 

Szkoła” 

2 264 154,04 

434 030,00 
(dotacja) 

1 219 505,12 
(pożyczka) 

WFOŚIGW 

Projekty z zakresu 
wspierania 

przedsiębiorczości 

36. Uporządkowanie 
(zagospodarowanie
) zdegradowanego 
terenu ze starą 
„stacją trafo” w 
centrum miasta 

Inwestor 
prywatny 

- - 
Realizacja 
częściowa 

B.D. - - 

37. Modernizacja 
miejskiego 
targowiska przy ul. 
Piaskowej w 
Puławach 

Przedsiębiorst
wo 

„Targowiska 
Puławskie"  
Sp. z o.o. 

TAK - - 11 000 000,00 
5 500 000,00 

(kredyt) 
PKO BP w 
Puławach 

Projekty z zakresu 
rozbudowy 

zasobów 
infrastruktury 

miejskiej 

38. Przebudowa 
(modernizacja) sieci 
kanalizacji 
sanitarnej na ul. 
Partyzantów, na 
odcinku Bema-
Słowackiego 

MPWiK 
„Wodociągi 
Puławskie”  
Sp. z o.o.  

w Puławach 

TAK - - 836 000,00 
675 000,00 

(dotacja) 
POIiŚ 

39. Przebudowa 
(modernizacja) sieci 
kanalizacji 
sanitarnej na ul. 

MPWiK 
„Wodociągi 
Puławskie”  
Sp. z o.o. 

TAK - - 282 000,00 
217 000,00 

(dotacja) 
POIiŚ 
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Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

Piłsudskiego, na 
odcinku Kaufland-
Gdańska 

w Puławach 

40. Przebudowa sieci 
wodociągowej na 
ul. Piłsudskiego, na 
odcinku 4 PPWP-
Czartoryskich 

MPWiK 
„Wodociągi 
Puławskie”  
Sp. z o.o. 

w Puławach 

- 

Planowana 
realizacja 

inwestycji na 
2016 r. – 

odcinek ul. Ks. 
Izabeli i ul. 

Czartoryskich 

- 712 000,00 - - 

41. Przebudowa sieci 
wodociągowej w ul. 
Piłsudskiego na 
odcinku 
Czartoryskich-
Królewskie 

MPWiK 
„Wodociągi 
Puławskie”  
Sp. z o.o. 

w Puławach 

- 

Planowana 
realizacja 

inwestycji po 
2017 r.- na 
odcinku od 

skrzyżowania 
z ul. Piaskową 

do Al. 
Królewskiej 

- - - - 

42. Budowa kanalizacji 
sanitarnej dla 
budynku 
zlokalizowanego 
przy skrzyżowaniu 
ul. Piłsudskiego i ul. 
6 Sierpnia 

MPWiK 
„Wodociągi 
Puławskie” 
Sp. z o.o. 

w Puławach 

NIE - - - - - 

43. Przebudowa 
(modernizacja) sieci 
kanalizacji 
sanitarnej na 

MPWiK 
„Wodociągi 
Puławskie” 
Sp. z o.o. 

- 

Planowana 
realizacja 

inwestycji na 
2015 r. 

- 
344 000,00 

(koszt 
szacunkowy) 

- POIiŚ 
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Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

osiedlu Kołłątaja w Puławach 

Projekty z zakresu 
modernizacji i 

termomodernizacj
i budynków 
użyteczności 

publicznej 

44. Termomodernizacja 
Zespołu Szkół nr 1 
w Puławach 

Powiat 
Puławski 

TAK - - 1 092 660,00 - - 

45. Termomodernizacja 
Zespołu Szkół nr 2 
w Puławach 

Powiat 
Puławski 

TAK - - 341 040,00 181 860,00 

NFOŚiGW 
w ramach 
Systemu 
Zielonych 
Inwestycji 

(GIS) 
46. Rewitalizacja 

budynku 
Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w 
Puławach wraz z 
jego otoczeniem 

Powiat 
Puławski 

TAK - - 1 925 900,00 372 280,00 

PEFRON i 
MEN 

"Radosna 
Szkoła" 

47. Remont budynku 
wraz z otoczeniem 
przy Al. Królewskiej 
3 w Puławach 

Powiat 
Puławski 

- - 

Realizacja 
częściowa: 

prace remontowe, 
wymiana bramy, 

furtki  
i chodników, 

remont schodów 
zewnętrznych, 

wymiana stolarki 
okiennej i 

drzwiowej. 

158 230,00 - - 

48. Rewitalizacja 
Zespołu Placówek 

Powiat 
Puławski TAK - - 1 301 420,00 207 890,00 

MPiPS, 
Lubelski 
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Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

Opiekuńczo-
Wychowawczych w 
Puławach 

Urząd 
Wojewódzki 
w Lublinie, 
WFOŚiGW 
w Lublinie, 

Stowarzyszen
ie „Tęcza” 

49. Termomodernizacja 
obiektu Lubelskiego 
Samorządowego 
Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli wraz z 
modernizacją 
podjazdu i placu 
manewrowego 

Samorząd 
Województwa 

Lubelskiego 
NIE - - - - - 

Projekty z zakresu 
rozbudowy 

infrastruktury 
edukacyjnej i 

sportowej 

50. Budowa zespołu 
boisk pomiędzy I LO 
w Puławach a ZST w 
Puławach 

Powiat 
Puławski 

- - 

Realizacja 
częściowa: 

Kompleks boisk 
Orlik 2012, 

poliuretanowe 
boisko 

wielofunkcyjne, 
poliuretanowa 

bieżnia sportowa 
wraz ze skocznią 

1 780 204,27 766 000,00 

Dofinansowa
nie w ramach 

Orlika 
z budżetu 
państwa 
i budżetu 

Samorządu 
Województw

a. 
Dofinansowa

nie do 
budowy 
boiska 

wielofunkcyjn

Id: 506A68C3-785E-4016-A40E-65115BDFA8EC. Podpisany Strona 204



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

Strona 204 z 275 

Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

ego ze 
środków 
Funduszu 
Rozwoju 
Kultury 

Fizycznej. 
51. Modernizacja i 

rozbudowa krytej 
pływalni przy ZST w 
Puławach 

Powiat 
Puławski NIE - 

Zrezygnowano  
z realizacji - - - 

52. Modernizacja 
Szkoły 
Podstawowej nr 3 
wraz z 
zagospodarowanie
m terenu 

Gmina Miasto 
Puławy 

- 

W trakcie 
realizacji – 
planowana 

data 
zakończenia 

to 2018 r. 

- 

243 400,00 B.D. 

W ramach 
programu 

rządowego 
„Radosna 

Szkoła” 

809 274,00 

205 236,11 
(dotacja) 

435 529,93 
(pożyczka) 

NFOŚIGW 

53. Modernizacja 
terenu SKATE 
PARK-u 

Gmina Miasto 
Puławy 

- 

W trakcie 
realizacji – 
planowana 

data 
zakończenia 

to 2018 r. 

- - - - 

54. Rewitalizacja 
budynków szkoły i 
internatu I LO im 
Ks. A. J. 
Czartoryskiego oraz 

Powiat 
Puławski 

- - 

Realizacja 
częściowa: 

nie zrealizowano 
jedynie prac 
związanych  

914 220,00 165 380,00 

NFOŚiGW 
w ramach 
Systemu 
Zielonych 
Inwestycji 
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Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

Pedagogicznej 
Biblioteki 
Wojewódzkiej, wraz 
z ich otoczeniem 

z budynkiem 
Pedagogicznej 

Biblioteki 
Wojewódzkiej. 

(GIS) 

55. Budowa sali 
gimnastycznej z 
zapleczem i 
zagospodarowanie
m terenu, 
modernizacja 
budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1, 
przebudowa ciągu 
komunikacyjnego 
łączącego ulice: 
Kaniowczyków i 
Mickiewicza 

Gmina Miasto 
Puławy 

- W trakcie 
realizacji 

- 

5 218 907,63 
Budowa sali 

gimnastycznej 
wraz z 

zapleczem i 
zagospodaro-

waniem 
terenów 

B.D. B.D. 

364 796,95 
Utworzenie 
placu zabaw 

B.D. 

W ramach 
rządowego 
programu 
„Radosna 

Szkoła” 
748 520,00 

Termomodern
izacja budynku 

szkoły i 
przedszkola 

207 870,00 
(dotacja) 

485 051,65 
(pożyczka) 

NFOŚIGW 

56. Modernizacja 
obiektów 
Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w 
Puławach 

Gmina Miasto 
Puławy 

- 

W trakcie 
realizacja – 

modernizacja 
hali sportowej 

MOSIR do 
2018 roku 

- 

49 036 502,05 
Budowa i 

przebudowa 
obiektów 

sportowych 
zlokalizowany

ch w 
ogólnodostęp

13 922 691,80 
RPO WL 

2007-2013 
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Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

nym 
kompleksie 
sportowym 
przy ulicy 

Hauke 
Bossaka w 
Puławach 

3 960 879,28 
Przebudowa 

kortów 
tenisowych 

przy ul. 
Partyzantów 

1 500 000,00 
Ministerstwo 

Sportu 
i Turystyki 

57. Modernizacja 
Publicznego 
Przedszkola 
Integracyjnego i 
Szkoły 
Podstawowej nr 2 z 
zagospodarowanie
m terenu 

Gmina Miasto 
Puławy 

Zadanie zrealizowano w ramach projektu kluczowego „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta 
Puławy dla potrzeb rozwoju turystyki i poprawy warunków życia mieszkańców”. 

58. Rewitalizacja 
budynku Centrum 
Kształcenia 
Praktycznego w 
Puławach, wraz z 
jego otoczeniem 

Centrum 
Kształcenia 

Praktycznego 
Puławy 

TAK - - B.D. - - 

Projekty z zakresu 
rozbudowy i 
modernizacji 

59. Odnowa 
Młodzieżowego 
Domu Kultury w 

Powiat 
Puławski 

TAK - - 771 540,00 60 000,00 
Ministerstwo 

Kultury 
i Dziedzictwa 
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Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji lub 

częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

obiektów kultury i 
dziedzictwa 
narodowego 

Puławach Narodowego 

Pozostałe projekty 

60. Ośrodek 
Wychowawczy 
Zgromadzenia 
Sióstr 
Benedyktynek 
Misjonarek 

Zgromadzenie 
Sióstr 

Benedyktynek 
Misjonarek 

TAK - - 19 309 209,23 14 000 000,00 
RPO WL 

2007-2013 

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

Tabela_Zał 10: Stan realizacji projektów zaplanowanych w ramach Obszaru IV 

Typ działania Nazwa inwestycji Inwestor 
Zrealizowano 

(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji/ 
częściowa 
realizacja 

Koszt 
inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

Działania z 
zakresu rozwoju 

infrastruktury 

1. Rewitalizacja 
terenów PKP w 
Puławach 

PKP Lublin  
ul. Okopowa 

NIE - - - - - 

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 
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Tabela_Zał 11: Stan realizacji projektów kluczowych 

Nazwa inwestycji Inwestor 

Obszar zasięgu 
planowanych 
inwestycji w 

ramach 
projektu 

Zrealizowano 
(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji/ 
częściowa 
realizacja 

Koszt inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

Rewitalizacja 
zdegradowanych 
obszarów miasta 

Puławy dla potrzeb 
rozwoju turystyki i 

poprawy warunków 
życia mieszkańców 

Gmina Miasto 
Puławy 

Obszar 1 i 3 TAK - - 18 578 719,79 

9 986 867,87 
(dotacja); 

500 000,00 
(pożyczka) 

RPO WL 2007-
2013 

WFOŚiGW 

Rewaloryzacja 
Zespołu pałacowo-

ogrodowego Ks. 
Czartoryskich w 

Puławach 

Gmina Miasto 
Puławy i IUNG 

Puławy 
Obszar 1 

Zrealizowano: 
remont i 

adaptacja Domku 
Żółtego, Domku 

Gotyckiego, 
Świątyni Sybilli i 

Wnętrz 
Pałacowych. 

Nie zrealizowano: 
rewaloryzacja 
zieleni i małej 
architektury, 

remont i 
rewaloryzacja 

Domku 
Chińskiego i Łuku 

Rzymskiego 

W trakcie 
realizacji 

znajduje się 
ożywienie 
obszaru 

turystyczno-
rekreacyjnego 
w sąsiedztwie 

Osady 
Pałacowej 

Realizacja 
częściowa: 

rewitalizacja łachy 
wiślanej (…) – etap 

prac 
przygotowawczych 

i 
dokumentacyjnych. 

ok. 79 361,30 
(prace 

przygotowawcze 
i 

dokumentacyjne 
dotyczące łachy 

wiślanej) 

3 589 000,00 
(Domek Żółty, 

Domek 
Gotycki, 

Świątynia 
Sybilli, 

Wnętrza 
Pałacowe) 

RPO WL 
(Domek Żółty, 

Domek 
Gotycki, 

Świątynia 
Sybilli, 

Wnętrza 
Pałacowe) 

Kontynuacja 
budowy bulwaru 
nadwiślańskiego 

wraz z 
przystosowaniem 

Gmina Miasto 
Puławy i RZGW 

Warszawa 
Obszar 2 

TAK 
w ramach 
projektu 

„Wykorzystanie 
walorów rzeki 

- - 

42 922 446,49 
(koszt zadania 
Gminy Miasto 

Puławy) 
52 728 406,29 

32 154 901,76 
(dotacja do 

zadania 
Gminy Miasto 

Puławy) 

Program 
Operacyjny 

Innowacyjna 
Gospodarka 
2007-2013 
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Nazwa inwestycji Inwestor 

Obszar zasięgu 
planowanych 
inwestycji w 

ramach 
projektu 

Zrealizowano 
(TAK/NIE) 

W trakcie 
realizacji 

(planowana 
data 

zakończenia) 

Rezygnacja z 
realizacji/ 
częściowa 
realizacja 

Koszt inwestycji 

Wysokość 
środków 

zewnętrznych 
pozyskanych 
na realizację 

inwestycji 

Źródła 
finansowania 

istniejącego portu 
rzecznego do 

pełnienia funkcji 
turystyczno- 

rekreacyjnych 

Wisły w celu 
budowy 

wspólnego 
produktu 

turystycznego 
przez Puławy, 

Kazimierz Dolny i 
Janowiec” 

(koszt całego 
projektu) 

38 048 965,71 
(dotacja do 

całego 
projektu) 

Zagospodarowanie 
osiedla Wólka 

Profecka wraz z 
adaptacją 

zagospodarowanych 
budynków 

mieszkalnych 
jednorodzinnych na 
obiekty kulturalno-

edukacyjne 

Gmina Miasto 
Puławy i Zakład 

Gospodarki 
Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. 
Puławy 

Obszar 2 - - 

Realizacja 
częściowa: plac 
zabaw, boisko 

zielone – os. Wólka 
Profecka, parkingi 

– os. Romów, 
wymiana stolarki 

okiennej, regulacja 
CO, wymiana drzwi 
zewnętrznych – ul. 

Dęblińska 2 

395 735,14 - - 

Rewitalizacja 
osiedla Kołłątaja w 

Puławach 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

„Powiśle” 
Obszar 3 - 

W trakcie 
realizacji – 
planowana 

data 
zakończenia -

2018 r. 

- 15 051 789,56 

1 258 203,00 
(kredyt 

bankowy) 12 
093 177,72 

(kredyt z 
premią) 

B.D. 

Źródło: Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 
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II. Charakterystyka i diagnoza sytuacji przestrzenno-społeczno-
gospodarczej miasta 

1. Ogólne informacje o mieście 

Miasto Puławy położone jest w zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie puławskim, 
na Nizinie Mazowieckiej, tuż przy granicy z Wyżyną Lubelską. Miasto zlokalizowane jest nad prawym 
brzegiem Wisły, w sąsiedztwie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Całkowita powierzchnia Puław 
to 50,49 km2. 

Puławy położone są w odległości około: 

 50 km od Lublina; 
 60 km od Radomia; 
 120 km od Warszawy; 
 200 km od Łodzi; 
 250 km od Krakowa; 
 400 km od Wrocławia; 
 415 km od Poznania; 
 520 km od Gdańska. 

Przez miasto przebiega droga krajowa nr 12: Łódź – Radom – Puławy – Lublin. Bardzo ważną funkcję 
komunikacyjną pełnią także przecinające Puławy drogi wojewódzkie: nr 801 (Warszawa – Dęblin – 
Puławy) oraz nr 824 (Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol). 

Miasto Puławy jest stolicą powiatu puławskiego. 
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Mapa_Zał 1: Położenie Puław w województwie i w powiecie 

 
Źródło: Podział administracyjny województwa lubelskiego (http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=396) 

Herbem miasta Puławy jest umieszczony na czerwonym polu srebrny rycerz ze wzniesionym mieczem 
i błękitną tarczą ze złotym podwójnym krzyżem, na srebrnym koniu z błękitnym rzędem, wspiętym 
nad Świątynią Sybilli. 

Flaga urzędowa Miasta składa się z czterech pasów umieszczonych poziomo, od góry: srebrnego, 
czerwonego, złotego i błękitnego, z umieszczonym w centralnej części herbem miasta (z szerokim 
obramowaniem w kolorze białym).  
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Rysunek Rys_Zał 1: Herb i flaga urzędowa miasta Puławy 

 
Źródło: http://www.pulawy.eu/informacje/insygnia-miasta,568 

2. Diagnoza sytuacji przestrzenno-społeczno-
gospodarczej miasta 

a. Sfera przestrzenna 

1 Struktura funkcjonalno-przestrzenna Puław 
i charakterystyka poszczególnych części miasta 

Puławy to miasto, w którym nie wykształciło się tradycyjne centrum. W strukturze miasta nie można 
wskazać wyraźnie wydzielonego zespołu śródmiejskiego. Nie istnieje jeden główny plac lub też 
deptak, otoczony kamienicami, w których zlokalizowane byłyby sklepy czy restauracje. Centrum 
Puław nie jest obecnie zdefiniowane przestrzennie. 

Po północnej stronie ulicy Lubelskiej zlokalizowany jest zespół administracyjno-biurowy uzupełniony 
budynkiem kościoła. Budynki te tworzą wspólne wnętrze urbanistyczne odgrodzone od ulic układu 
podstawowego. Obiekty usługowe występują wzdłuż ulic Piłsudskiego i Centralnej i nie tworzą 
wyraźnej linii zabudowy. Kwartał położony między tymi ulicami podlega jednak pewnym 
przekształceniom. Powstaje tam zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterach budynków, 
o uporządkowanej kompozycji. W południowej pierzei ulicy Piłsudskiego istnieje kilka tworzących 
zwartą zabudowę kamienic z ciągiem handlowo-usługowym na parterze. Nowymi obiektami 
zlokalizowanymi w centralnej części miasta są sklepy wielkopowierzchniowe, powstające na południe 
od ośrodka administracyjnego. Takie rozmieszczenie obiektów w bezpośrednim centrum miasta 
budzi poważne obawy, zarówno o kształt przestrzenny tego rejonu, jak i o możliwość rozwoju 
drobnych funkcji usługowych o układzie pasmowym, zgodnym z wielowiekową tradycją powstawania 
ciągów komunikacyjnych miast, zwykle na parterach budynków pełniących inne funkcje (przeważnie 
mieszkaniowe). 

W rejonie dawnej osi rozwojowej miasta – Aleja Partyzantów i Żyrzyńska – w sąsiedztwie dawnych 
willi i historycznych budynków usługowych (liceum, szpital) powstały współczesne zespoły zabudowy 
mieszkaniowej: jedno- i wielorodzinnej, uzupełnione zabudową usługową (biura, hotele, sklepy, itp.) 
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o różnej wysokości i różnej oprawie architektonicznej. Duża ilość zieleni, zwłaszcza szpalery lip wzdłuż 
Alei Partyzantów, wprowadza w ten zespół element porządkujący i uspokajający przestrzeń. 

Południowa część miasta – obszar dawnej wsi Włostowice – to zdecydowanie bardziej jednorodny 
zespół. Przeważa tu zabudowa jednorodzinna, uzupełniona nielicznymi budynkami kilkurodzinnymi. 
Część Włostowic to także, obecnie już zanikająca, zabudowa zagrodowa. 

Jednorodnym zespołem jest także, zlokalizowana w północnej części miasta, zabudowa Wólki 
Profeckiej. Przeważa tu substandardowa zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Północna część 
Puław to przede wszystkim Zakłady Azotowe „Puławy” SA. 

Otoczenie ulicy Lubelskiej w sąsiedztwie linii kolejowej natomiast to zespoły dość nieuporządkowanej 
zabudowy usługowo-produkcyjno-magazynowej. 

Najbardziej charakterystyczne elementy kompozycji przestrzennej Puław związane są z barokowym 
Zespołem pałacowo-parkowym. Główna oś pałacu, wyznaczona obecnie przez Aleję Królewską, Aleję 
Partyzantów i dalej ulicę Żyrzyńską jest jedną z najdłuższych tego typu osi widokowych w Polsce. 
Najważniejszą z dominant przestrzennych w mieście jest sam Pałac Czartoryskich, odznaczający się 
wyraźnie w panoramie miasta widzianej od strony rzeki. Widok na miasto z tego kierunku zakłócają 
niestety wysokie bloki wybudowane w latach 60. i 70. w sąsiedztwie portu. Wyraźnie dysharmonizują 
one z zabudową historyczną. Układ dawnej zabudowy administracyjno-folwarcznej, położonej 
w sąsiedztwie pałacu, nie zachował się w całości do czasów obecnych, na jego miejscu powstały nowe 
osiedla blokowisk wielorodzinnych, niepasujące swoimi gabarytami ani wystrojem architektonicznym 
do historycznego sąsiedztwa. Układ przestrzenny tych osiedli zakłóca odbiór osi pałacowej, nie 
tworząc jednocześnie żadnych lokalnych osi poprzecznych, co było tradycją w kształtowaniu 
przestrzeni miasta jeszcze w XIII wieku. Ze względu na wspomniane już przekształcenia tkanki 
miejskiej te dawne osie również nie zostały zachowane. 

Istotnymi elementami w strukturze miasta są tereny zieleni. Duże kompleksy leśne sąsiadują 
bezpośrednio z centrum miasta, oddziałując na odbiór przestrzeni miejskiej.3 

W strukturze ekologicznej miasta Puławy można wyróżnić cztery zasadnicze rodzaje obszarów: 

 centralne rejony miasta o zwartej zabudowie, na których środowisko przyrodnicze zostało 
całkowicie przekształcone; 

 południowa część miasta, gdzie pomimo występowania czynników antropopresji znaczna 
część obszarów to tereny aktywności biologicznej; 

 północna i wschodnia część miasta, w których zaznacza się silny wpływ emisji 
zanieczyszczeń; 

 Dolina Wisły w powiązaniu z doliną Kurówki jako obszar korytarzy ekologicznych. 

Charakterystyczna dla tych struktur jest duża otwartość na antropopresję powodującą pogorszenie 
stanu sanitarnego gleb, wód i powietrza. 

                                                           
3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy. 
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2 Uwarunkowania przyrodnicze i ochrony 
środowiska 

Zgodnie z fizycznogeograficzną regionalizacją kraju, miasto Puławy znajduje się na pograniczu dwóch 
prowincji fizycznogeograficznych: Niżu Środkowoeuropejskiego i Wyżyny Małopolskiej. Północna 
część miasta leży na południowym krańcu Wysoczyzny Lubartowskiej, wchodzącej w skład Niziny 
Południowopodlaskiej. Południowa część Puław należy do Płaskowyżu Nałęczowskiego, który jest 
częścią Wyżyny Lubelskiej. 

Takie położenie skutkuje różnorodnością form geomorfologicznych i geologicznych na terenie miasta. 
Występują tutaj lessy (zbocza i wąwozy Płaskowyżu Nałęczowskiego), a także piaszczyste i gliniaste 
moreny polodowcowe z wychodniami wapieni oraz wydmy śródlądowe (Małe Mazowsze). Utwory 
wapienne uwidaczniają się szczególnie w skarpach Zespołu pałacowo-parkowego. Z kolei w dolinie 
Wisły widoczne są utwory aluwialne (żwiry, piaski, iły i gliny), a nad rzeką Kurówką – torfy. 

Dominującym elementem sieci hydrograficznej Puław jest rzeka Wisła. Szerokość rzeki jest zmienna 
i zależy od ilości prowadzonej wody. Na terenie miasta do Wisły uchodzi głęboko meandrująca 
Kurówka. Poniżej Michałówki dzieli się ona na dwie odnogi. Lewa, południowa odnoga, wpada do 
Wisły w pobliżu Wólki Profeckiej. Jej przepływ jest regulowany przy pomocy jazu piętrzącego. 
Północna, prawa odnoga, prowadzi wodę do kanału zrzutowego Zakładów Azotowych „Puławy”. 

Do wód powierzchniowych Puław zalicza się także Łachę Wiślaną. Stanowi ona element krajobrazowy 
parku puławskiego, będąc jednocześnie odbiornikiem ścieków deszczowych ze zlewni obejmującej 
około 40% powierzchni miasta. 

Wieloletnie badania stanu wód w Wiśle wykazują, że funkcjonowanie miasta Puławy nie wpływa 
w zasadniczy sposób na jakość wody w rzece na dłuższym jej odcinku. Do najważniejszych 
zanieczyszczeń wprowadzanych do Wisły należą azot ogólny i azot amonowy. W celu zmniejszenia 
wpływu ścieków miejskich na wody Wisły należy ograniczyć zawartość związków azotowych 
w wodach odprowadzanych z oczyszczalni ścieków. 

Górny odcinek rzeki Kurówki zanieczyszczany jest wodami odprowadzanymi z cukrowni w Garbowie 
oraz Zakładów Futrzarskich i Mleczarni w Kurowie. Wody Kurówki przyjmują także zanieczyszczenia 
z Zakładów Przemysłu Bioweterynaryjnego i z Zakładów Azotowych. Analiza stężeń zanieczyszczeń 
w rejonie Puław kwalifikuje tę rzekę do drugiej klasy czystości wód. Warunkiem poprawy sytuacji 
w tym zakresie jest redukcja ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do rzeki. 

Główne zagrożenie powodziowe dla miasta stanowi rzeka Wisła. Tereny zalewowe chronione są 
przez wały przeciwpowodziowe o długości 6,3 km. Systematycznie podejmowane są prace 
konserwacyjne i modernizacyjne wałów, jednak potrzeby są nadal znaczne, szczególnie w zakresie 
modernizacji wału doliny Bochotnicko-Parchacko-Puławskiej. Na terenie Puław, do czasu zakończenia 
modernizacji wałów przeciwpowodziowych, realny teren zalewowy wynosi 6,5 km2 (strefa 
bezpośredniego zagrożenia powodzią). Obszar potencjalnego zagrożenia powodzią tzw. wodą 
stuletnią (przy założeniu przerwania wałów) obejmuje dużą część Włostowic oraz terenu Łachy, 
a także obszar wzdłuż szosy w kierunku Dęblina. 

Wody podziemne na obszarze Puław występują na różnych głębokościach, w zależności od położenia 
morfologicznego. W dolinie Wisły wody podziemne znajdują się w równowadze hydraulicznej 
z wodami rzeki, a głębokość pierwszego zwierciadła wód podziemnych wynosi od 0 do 0,5 m. 

Id: 506A68C3-785E-4016-A40E-65115BDFA8EC. Podpisany Strona 215



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

 

Strona 215 z 275 

 

W strefie przykrawędziowej, na zachodnim, lewym zboczu Doliny Wisły oraz w wyżej wyniesionych, 
zawydmionych obszarach międzyrzecza Wisły i Wieprza we wschodniej części gminy, wody 
podziemne występują na głębokości od 5 do 20 m. Na południowy wschód od centrum miasta, na 
obszarze Wyżyny Lubelskiej i w zachodniej części miasta, na Wysoczyźnie Radomskiej i w północno-
zachodniej części Plaskowyżu Nałęczowskiego miąższość wodonośnych utworów czwartorzędowych 
dochodzi do 40 m. W tym fragmencie Wyżyny Lubelskiej wody czwartorzędowe pozostają 
w kontakcie z wodami kredowymi, a na pozostałym obszarze dochodzi do kontaktu pomiędzy 
wodami czwartorzędowymi, trzeciorzędowymi i kredowymi. Do najbardziej eksploatowanych należą 
poziomy: kredowy i czwartorzędowy. Poziom trzeciorzędowy nie ma znaczenia jako poziom 
użytkowy. Potencjalne zasoby wód podziemnych zlewni rejonu Puławy wynoszą 45 mln m3/rok. 

W strukturze gleb obszaru miasta Puławy dominują gleby bielicowe i pseudobielicowe wytworzone 
na piaskach i glinach z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Stanowią one około 85% gruntów 
ornych. Najczęściej spotykane są gleby wytworzone z piasków luźnych, słabogliniastych i gliniastych 
oraz mocnych pylastych, a także gleby lessowe i bagienne. W północnej części miasta, na terenach 
pokrytych lasem oraz zajętych przez obiekty przemysłowe i komunalne, występują gleby wytworzone 
z piasków luźnych. Są one w znacznej części zniszczone przez emisje pochodzące z Zakładów 
Azotowych, co skutkuje zachwianiem równowagi ekologicznej ekosystemów leśnych, a w skrajnych 
przypadkach, całkowitym wylesieniem powierzchni. Na południe od tych terenów, w widłach Wisły 
i Kurówki, występują gleby utworzone z piasków słabogliniastych, przeważnie podścielone piaskami 
luźnymi, rzadziej gliną, częściowo wykazujące domieszkę żwiru. Gleby wytworzone z piasków 
gliniastych, mocnych pylastych i pyłów piaszczystych, podścielone piaskami luźnymi słabogliniastymi, 
a także utworami pyłowymi i gliniastymi, zajmują tereny Osady Pałacowej łącznie z zabytkowym 
parkiem i jego otoczeniem. W rejonie koszar i stacji kolejowej w obrębie tych gleb występują 
niewielkie enklawy piasków gliniastych lekkich. Gleby wykształcone na utworach lessowych zajmują 
częściowo pokrytą lasem południową część miasta na terenie Włostowic. Występuje tu duże 
zróżnicowanie rzeźby terenu, co zwiększa podatność tych gleb na erozję. 

Do odrębnej jednostki typologicznej należą gleby w dolinie Wisły. Na południe od mostu zalegają 
mady wytworzone z pyłów zwykłych i pyłów ilastych. W międzywalu występują odsortowane osady 
piasków luźnych, rzadziej pyłów. Na północ od mostu dolina wysłana jest madami pyłowymi 
całkowitymi lub podścielonymi piaskami luźnymi i słabogliniastymi. Na niskiej terasie zalewowej 
przeważają mady pyłowo-piaskowe, zaś na terasie wyższej zasobne w próchnicę i składniki 
pokarmowe mady pyłowogliniaste zaliczane do gleb bardzo urodzajnych. Zróżnicowana pod 
względem jakości gleb Dolina Kurówki wysłana jest głównie madami o słabo wykształconym profilu. 
Na niewielkich powierzchniach wytworzyły się tu gleby pochodzenia hydrogenicznego: murszowe, 
mułowobagienne i torfowe. Na znacznej powierzchni Puław występują gleby zaliczane do 
antropogenicznych. Wykształciły się one w trakcie długoletnich zabiegów agrotechnicznych 
prowadzonych w rejonie Osady Pałacowej, na Górnej Niwie oraz na terenie ogródków działkowych. 
Najwyższą wartość użytkową wykazują tu płowe gleby madowe zaliczone do II i III klasy bonitacji. 
Gleby lessowe nienarażone na erozję zaliczono do klasy III, a gleby wytworzone z piasków gliniastych 
i słabogliniastych do klasy IV. Do najsłabszych należą gleby wytworzone z piasków luźnych 
i słabogliniastych (V i VI klasa bonitacji). 

Według klasyfikacji gruntów ornych, położonych w granicach miasta, zajmujących powierzchnię 
około 900 ha, najwięcej gruntów należy do klasy IIIa, nieco mniejszy jest udział gruntów klasy IIIb, 
następnie w kolejności klasy: V, II, IVa, IVb i VI. Najmniejszą powierzchnię zajmują gleby klasy VIz.  
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Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne Puławy leżą na granicy trzech dzielnic: 
wschodniej (podlaskiej), radomskiej i lubelskiej. Obszar ten charakteryzuje klimat przejściowy 
pomiędzy morskim klimatem Europy Zachodniej a kontynentalnym klimatem Europy Wschodniej. 
Przeważają tu masy powietrza polarnomorskiego, a wiosną zwiększa się udział powietrza polarno-
kontynentalnego i arktycznego. W bilansie rocznym dominują wiatry z kierunku zachodniego. Klimat 
jest nieco chłodniejszy od klimatu obszarów sąsiadujących od zachodu i odznacza się większymi 
kontrastami. Średnia temperatura roczna osiąga tu 7,8C (najniższa średnia miesięczna temperatura 
przypada na styczeń i wynosi -3,8, najwyższa natomiast na lipiec +18,9C). Roczna suma opadów 
wynosi 550 mm. Czas zalegania pokrywy śnieżnej to 80-85 dni. Okres wegetacyjny, trwający około 
210-220 dni w roku, jest jednym z najdłuższych w Polsce. 

Obszar miasta Puławy znajduje się w strefie silnego oddziaływania Zakładów Azotowych 
i emitowanych przez nie zanieczyszczeń, przede wszystkim pyłowych i gazowych związanych 
z produkcją mocznika, saletry amonowej i kaprolaktamu. Zanieczyszczenia atmosferyczne w postaci 
związków azotu przenoszone są daleko poza źródło emisji, przy czym najbardziej narażone na ich 
niekorzystne oddziaływanie są tereny położone na północny-wschód oraz na wschód od Zakładów. 
Konsekwencją immisji są stałe przekształcenia gleb i szaty roślinnej na terenach narażonych na ich 
oddziaływanie. Istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest także spalanie paliw stałych 
w energetyce cieplnej i gospodarstwach domowych. 

Strukturę zieleni miejskiej w Puławach tworzą parki, skwery, zieleń towarzysząca osiedlom 
mieszkaniowym, zieleń wzdłuż dróg, lasy, nieużytki, ogrody działkowe oraz użytki rolne. 

Tereny leśne stanowią około 44% powierzchni miasta. Spotkać tu można różne typy lasów od łęgu po 
bór suchy. Rozmieszczenie poszczególnych typów zbiorowisk leśnych jest następujące: 

 łęgi – dolina Wisły na wysokości Włostowic; 
 grądy – południowa część miasta; 
 dąbrowy – północna część miasta; 
 bór mieszany, świeży oraz niewielkie połacie boru suchego – północno-zachodnia, 

północna i południowa część miasta. 

W pobliżu rzek, jezior, stawów występują zbiorowiska roślinne typowe dla środowisk wodnych 
i przywodnych – zakola i starorzecza Wisły i Kurówki. W okolicach linii brzegowej Wisły przeważają 
łąki świeże, zaś w okolicach lasów – łąki suche. Pastwiska położone w dolinie Wisły są bogato 
reprezentowane przez trawy z gatunków: życica trwała, tomka wonna, grzebienica pospolita. 
Odsłonięte tereny wydm, zrębów i poboczy dróg porastają murawy piaskowe z dominującą 
szczotlichą siwą. 

Rzadkie gatunki flory spotykane są na terenach: 

 północnej części miasta (manna mielec, mozga trzcinowata, rzepicha ziemnowodna), 
 Doliny Kurówki (rzęsa garbata, grążel żółty), 
 leśnych (kalina koralowa, konwalia, bez koralowy, narecznica samcza, trzęślica modra, 

marzanka wonna, wawrzynek wilczełyko, kopytnik, lilia złotogłów). 

Kompleksy leśne występujące w pobliżu Zakładów Azotowych posiadają ubogi drzewostan składający 
się z sosen i brzóz. Piaszczyste podłoże z dużą ilością azotu porastają zbiorowiska zastępcze – 
trzcinnika piaskowego i jeżyn, nawłoci, wierzbówki kiprzycy. Tereny wylesione charakteryzują się 
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występowaniem roślinności nitrofilnej (szarłat, stokłosa łuskowata, łubin, starzec leśny, pokrzywa 
zwyczajna). 

Zieleń miejską tworzą także: 

 Park Puławski – zajmujący powierzchnię 32 ha, figurujący w rejestrze zabytków pod 
nr A/150, posiadający unikalną strukturę florystyczną; występują tu gatunki rodzime (lipa 
drobnolistna, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, klon pospolity i jawor, jesion wyniosły, 
grab pospolity, topola biała, olsza czarna i szara, wiąz, buk, brzoza, wierzba, modrzew, 
świerk, sosna) oraz gatunki obce (kasztanowiec zwyczajny i żółty, tulipanowiec 
amerykański, robinia biała, katalpa, żywotnik, sosna wejmutka, leszczyna turecka, dąb 
czerwony, miłorząb japoński, sumak, orzech czarny i szary, daglezja zielona, choina 
kanadyjska, bożodrzew, platan klonolistny, korkowiec amurski); 

 Łacha wiślana – teren obejmuje m.in. założenie pałacowo-ogrodowe Izabeli Czartoryskiej, 
przyczółki mostów oraz przystań; 

 Skwer Niepodległości – teren zabytkowy o powierzchni całkowitej 3,5 ha położony 
między: ul. Czartoryskich, al. Małą, ul. Piłsudskiego i al. Królewską; 

 Park Solidarności – teren o powierzchni 3,2 ha położony między ulicami: Jaworową, 
Niemcewicza, Leśną i Gdańską. 

Świat zwierzęcy na terenie miasta Puławy reprezentują gatunki charakterystyczne dla zespołów 
leśnych, zbiorowisk wodnych i nadwodnych. Najliczniej występującą grupą są ptaki. Spotykane są one 
najczęściej w następujących miejscach: 

 Rezerwat Łęg na Kępie (dzięcioł zielony, bączek); 
 Park Puławski wraz z Łachą Wiślaną (kaczka krzyżówka, gołąb grzywacz, szpak, sikorka 

bogatka, dzięcioł, sowa); 
 północna część miasta nad brzegiem Wisły (remiz); 
 Wisła, okoliczne lasy, starorzecza, łąki (siedlisko wielu ptaków łęgowych, miejsce 

zimowania gatunków gniazdujących i przybywających z północy, szlak wędrówek ptaków 
przelotnych); 

 kanały wodne, ściekowe i zbiornik zrzutowy Zakładów Azotowych, gromadzący wstępnie 
oczyszczone, lekko podgrzane ścieki (perkoz, czapla siwa, łabędź niemy, mewa srebrzysta, 
łyska, tracz nurogęsi, brodziec śniady, głowienka, kaczka czernica, cyraneczka, gągoł); 

 zbiorniki wodne (w okresach przelotów jesiennych i wiosennych: bielaczka, kormoran, 
rybołów, gęgawa); 

 teren Zakładów Azotowych Puławy i jego bliskie sąsiedztwo (pustułka, bielik, orlik 
krzykliwy, bocian czarny i biały, żuraw, jastrząb, myszołów, gawron, kruk, słowik, 
skowronek, derkacz, kuropatwa, trznadel, gąsiorka, jerzyk, jaskółka, błotniak stawowy 
i łąkowy, dudek); 

 tereny miejskie (jerzyk, wróbel, jaskółka oknówka, szpak, pustułka, sierpówka, kawka). 

Na terenie miasta w rozlewisku Zakładów Azotowych występuje żaba moczarowa oraz wydra, 
w pobliżu Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych bytuje bóbr. W lasach licznie występują: sarny, dziki, 
jelenie oraz łosie. W Puławach występuje największa na Lubelszczyźnie kolonia rozrodcza nietoperzy 
z gatunku gacek nocny. 

Formy ochrony przyrody występujące na terenie miasta to: 

 obszary objęte ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: 
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 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Puławy – PLH060055 – ochroną objęta jest kolonia 
nocka dużego wraz z obszarem żerowiskowym; 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Przełom Wisły w Małopolsce – PLH060045 – 
obejmujący ostoję ptaków wodno-błotnych o randze europejskiej ważnej zarówno dla 
gatunków lęgowych, jak i migrujących; 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Płaskowyż Nałęczowski – PLH060015 – obszar obejmuje 
silnie urzeźbiony fragment Płaskowyżu Nałęczowskiego pokryty głównie lasami; 

 Kazimierski Park Krajobrazowy – obejmuje tereny położone w południowej części miasta: 
Górki Parchackie oraz Wyspę Włostowicką; 

 otulina parku krajobrazowego (strefa ochronna) – obejmuje tereny położone na zachód 
od skarpy wiślanej od południowych granic miasta po port puławski; 

 projektowany park krajobrazowy – Park Krajobrazowy Doliny Środkowej Wisły, 
obejmujący tereny w północno-zachodniej części miasta w dolinie Wisły; 

 rezerwaty florystyczne – częściowy rezerwat Łęg na Kępie, położony pomiędzy Wisłą 
i Łachą, powiązany wizualnie z rezydencją Czartoryskich i pod względem krajobrazowym 
stanowiący integralną część Zespołu pałacowo-parkowego; 

 pomniki przyrody – tą formą ochrony objętych jest 26 drzew rosnących na terenie miasta. 

3 Uwarunkowania kulturowe 

Na obszarze miasta Puławy występują elementy kultury materialnej objęte ochroną konserwatorsko-
archeologiczną: 

 historyczne układy przestrzenne; 
 obiekty wpisane do rejestru zabytków; 
 obiekty ujęte w ewidencji konserwatorskiej; 
 strefy ochrony konserwatorskiej; 
 tereny objęte strefą ochrony archeologicznej. 

W Puławach znajduje się łącznie kilkadziesiąt obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków. 

Tabela_Zał 12: Wykaz obiektów i obszarów miasta Puławy wpisanych do rejestru zabytków  

L.p. Wyszczególnienie Ulica 
Numer 
rejestru 

1. 

Część obszaru miasta Puławy w granicach przebiegających: od Kępy 
Szydłowieckiej drogą przechodzącą w ul. 4-go Pułku Piechoty WP 
z zabudowanym terenem od strony zachodniej oraz terenem, na 

którym znajduje się dawny zajazd „Pod Pielgrzymem” (A/404), 
następnie ul. Piłsudskiego (dawna ul. Zwycięstwa), ul. Ks. Izabelli, 

ul. Waryńskiego do ulicy Czartoryskich, Al. Małą (dawna 
ul. Gagarina) do ul. Piłsudskiego (dawna ul. Zwycięstwa) i Al. 

Królewskiej (dawna Al. Jedności), z włączeniem fragmentu Al. 
Partyzantów na odcinku istniejących starych drzew w przedłużeniu 

Al. Królewskiej aż do gmachu Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. 
A.J. Czartoryskiego, przez ul. Krańcową (wraz z terenem, na którym 

znajduje się budynek Starostwa), dalej wzdłuż skarpy do ul. 
Głębokiej, następnie wzdłuż muru dawnego ogrodu fruktowego, 

dalej wzdłuż górnej granicy skarpy do ul. Zielonej, ul. Zieloną z 
obustronna zabudową do ul. Kazimierskiej, skąd przez łachę 

Wiślaną do Kępy Szydłowieckiej wraz ze znajdującymi się na tym 
terenie zespołami rezydencjonalnymi, razem z budowlami 

ul. Czartoryskich 8, 
ul. Marszałka J. 
Piłsudskiego 10 

A/150 
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L.p. Wyszczególnienie Ulica 
Numer 
rejestru 

towarzyszącymi, obiektami architektury parkowej, rzeźbami i 
elementami lapidarialnymi oraz parkiem, zespołem kościelnym 

(indywidualne decyzje w sprawie wpisu do rejestru uzyskały: groty, 
pałac „Marynki”, Altana Chińska, dwie kordegardy, kaplica 

pałacowa (ob. kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP), dzwonnica, 
pałac Czartoryskich, Domek Żółty (tzw. Aleksandryjski), Świątynia 

Sybilli, Dom gotycki, elementy małej architektury: mostek nad fosą, 
brama główna, brama z dziedzińca głównego do parku, brama 

rzymska (tzw. łuk rzymski), tarasy rampowe (tzw. zakosy), schody 
angielskie (tzw. pasaż angielski), most arkadowy (tzw. rzymski), 

mostek nad „głęboką Drogą”),  
a także zabudową willową i mieszkalną byłych oficjalistów 

dworskich, z włączeniem alei prowadzącej do kościoła przy ul. 
Włostowickiej (A/686) 

2. Budynek stacji pomp z wieżą ciśnień (w parku pałacowym) ul. Czartoryskich 8 A/714 

3. 
Dawny szpital św. Karola wraz z przylegającymi do skrzydła 

wschodniego murem i bramą wjazdową 
ul. Czartoryskich 6a 

(d. nr 8) 
A/708 

4. 
Budynek mieszkalny ze stróżówką, murowanym ogrodzeniem 

i teren w granicach działki 
al. Królewska 3 
(d. al. Jedności) 

A/854 

5. Dom 
al. Królewska 11a 
(d. al. Jedności) 

A/857 

6. Budynek, otoczenie z drzewostanem 
al. Królewska 19 
(d. al. Jedności) 

A/1035 

7. Dom ul. Moniuszki 6 A/911 

8. 
Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A.J. Czartoryskich 
(dawne Gimnazjum) z budynkiem portierni oraz budynek tzw. 

„dyrektorówki” z otoczeniem 

ul. Partyzantów 12 – 14 
(d. 12) 

A/804 

9. Dawny zajazd pocztowy 
ul. 4 Pułku Piechoty 4 i 

ul. Rybacka 2 
A/404 

10. Budynek wraz z pozostałościami dawnego ogrodu ul. Sieroszewskiego 4 A/801 
11. Dom ul. Skowieszyńska 12 A/910 
12. Dom wraz z otoczeniem ul. Skowieszyńska 30 A/992 
13. Willa „Kruszyna” ul. Zielona 9 A/777 
14. Willa „Duninów” ul. Zielona 32 A/890 
15. Willa „Samotnia” ul. Zielona 36 (d. 34) A/800 
16. Aleja pomiędzy Puławami a Bochotnicą wraz ze szpalerami drzew - A/686 

17. 

Zespół kościoła parafialnego: kościół parafialny pw. św. Józefa 
Oblubieńca NMP, dzwonnica, kostnica, ogrodzenie cmentarza 
kościelnego z bramą, teren w granicach cmentarza kościelnego 

wraz z drzewostanem i tablicami nagrobkowymi 

ul. Włostowicka 61 A/961 

18. Cmentarz parafialny w granicach ogrodzenia ul. Włostowicka A/940 

19. Budynek dawnej szkoły wiejskiej z przyległym terenem 
ul. Włostowicka 25 

(d. 27) A/878 

20. Relikty wodociągu i ujęcia wody dla Osady Pałacowej w Puławach ul. Ceglana A/1116 
Źródło: Obwieszczenie nr 1/2015 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 
15 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa 
lubelskiego i rejestru zabytków archeologicznych województwa lubelskiego 

Kilkadziesiąt innych obiektów wpisanych zostało do gminnej ewidencji zabytków. 

W Puławach występują także zabytki archeologiczne. Zabytek archeologiczny to zabytek nieruchomy, 
będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji lub działalności 
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człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów 
lub zabytek ruchomy, będący tym wytworem. 

W oparciu o wyniki badań w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski, miasto Puławy objęte 
jest obszarami AZP nr 74-75 i 74-76. W obrębie obszaru 74-75 wyznaczono jedno stanowisko - nr 4 - 
relikty wodociągu z XVII w. w obrębie osady pałacowej. W obszarze 74-76, podczas prowadzonych 
prospekcji terenowych, odkryto 25 stanowisk zlokalizowanych głównie w części południowo-
wschodniej miasta, tj. na terenie Włostowic. Są to w większości ślady osadnictwa (tj. punkty, na 
których zlokalizowano zabytki ruchome typu ceramika, narzędzia krzemienne, metalowe, itp.) lub 
osady z wielu okresów chronologicznych, poczynając od neolitu (II poł. IV-II w. p.n.e.), poprzez epokę 
brązu (II w. p.n.e.), okres wpływów rzymskich (I-IV w. n.e.), wczesne średniowiecze (VI- poł. XIII w.) po 
czasy nowożytne. Stanowiska archeologiczne zlokalizowane są głównie na terenach prywatnych, na 
obszarach użytków rolnych, leśnych, lub w obrębie zabudowy siedliskowej. 

Na terenie miasta Puławy znajdują się 184 zabytki ruchome objęte ochroną prawną, w tym 11 
znajduje się w obrębie pałacu i parku, 11 stanowi wyposażenie dawnej kaplicy pałacowej (obecnie 
p.w. Wniebowzięcia NMP), w tym dekoracja malarska kopuły – nr rej. L/B/175, a 108 elementów to 
wyposażenie kościoła parafialnego p.w. św. Józefa we Włostowicach - nr. rej. L/B/167. 

Obiekty znajdujące się w obrębie Zespołu pałacowo-parkowego to: 

 sarkofag Augusta i Marii Zofii Czartoryskich, rzeźba w kształcie rzymskiego pomnika 
nagrobnego (1800 - 1801 r.) autorstwa Maksymiliana Laboureura – nr rej. L/B/25; 

 dwie rzeźby porfirowe przedstawiające lwy przed świątynią Sybilli – nr rej. L/B/26; 
 rzeźba śpiąca puma (ob. w Domu Gotyckim) – nr rej. L/B/27; 
 rzeźba ołtarzyk rzymski (ob. we wnętrzu Świątyni Sybilli) – nr rej. L/B/28; 
 cztery grupy puttów pierwotnie nad bramą wjazdową i na bramie parkowej, obecnie na 

tarasie przy elewacji frontowej pałacu – nr rej. L/B/29; 
 rzeźba Tankred i Klorynda, autorstwa F. Lazariniego (w Domku Chińskim) – nr rej. L/B/30; 
 Stella Arabska (w Domku Chińskim) – nr rej. L/B/370; 
 pomnik nagrobny tatarski, naprzeciwko wejścia do Domu Gotyckiego – nr rej. L/B/31. 

Do najcenniejszych walorów krajobrazu kulturowego Puław, przejawiających się m.in. 
w pielęgnowaniu niematerialnych wartości kultury i historii, należą: 

 ponad 200-letnie tradycje muzealnicze (najstarsze w Polsce muzeum – świątynia pamiątek 
narodowych, związane z osobą księżnej Izabeli Czartoryskiej); 

 wartości kultury materialnej i technicznej, jak również dziedzictwo sztuki i architektury 
związane z rodami Lubomirskich, Sieniawskich, Czartoryskich; 

 tradycje związane z przeprawą wiślaną, handlem w rejonie nadwiślańskim, żeglugą, w tym 
żeglugą parową, gospodarką wodną i tradycją budowy i remontu jednostek pływających; 

 tradycje naukowe i badawcze zapoczątkowane jeszcze w XIX wieku, kontynuowane do 
dnia dzisiejszego. 

4 Struktura zagospodarowania gruntów 

Wszystkie grunty w granicach administracyjnych miasta Puławy zajmują łączną powierzchnię 5 049 
ha. W strukturze własnościowej dominują grunty należące do Skarbu Państwa (61,61%). Grunty osób 
fizycznych stanowią 28,24% wszystkich terenów zlokalizowanych w obszarze miasta, we władaniu 
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gminy pozostaje natomiast 7,41% gruntów. Strukturę własności gruntów w Puławach prezentuje 
poniższy wykres. 

Wykres_Zał 2: Struktura własności gruntów w Puławach 

 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy 

W strukturze zagospodarowania gruntów dominują lasy, które stanowią 34,32% ogólnej powierzchni 
miasta. Znaczącym udział mają także grunty orne (14,99%). Nieco mniej w mieście jest gruntów 
zadrzewionych i zakrzewionych oraz terenów przemysłowych (10% ogólnej powierzchni Puław). 

Tabela_Zał 13: Struktura zagospodarowania gruntów w Puławach 
Wyszczególnienie Powierzchnia w ha Udział % 

Użytki rolne - grunty orne 757 14,99 
Użytki rolne - sady 63 1,25 

Użytki rolne - łąki trwałe 59 1,17 
Użytki rolne - pastwiska trwałe 122 2,42 

Użytki rolne - grunty rolne zabudowane 33 0,65 
Użytki rolne - grunty pod rowami 2 0,03 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy 1 733 34,32 
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione 

i zakrzewione 
500 9,90 

Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 275 5,45 
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 23 0,46 

Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe 287 5,68 
Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe 406 8,04 

Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane 180 3,57 
Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane 

niezabudowane 31 0,61 

Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji 
i wypoczynku 

49 0,97 

Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - 
drogi 

340 6,74 

Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - 
kolejowe 

69 1,37 
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Wyszczególnienie Powierzchnia w ha Udział % 
Grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - 

inne 
9 0,18 

Nieużytki 79 1,57 
Tereny różne 32 0,63 

Źródło: Dane GUS (2014 rok) 

Największą część obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Puławy zajmują 
lasy. W strukturze własnościowej tej formy zagospodarowania gruntów dominuje własność 
publiczna. Lasy publiczne stanowią 89% wszystkich terenów leśnych. W strukturze lasów publicznych 
dominują te pozostające w posiadaniu Skarbu Państwa (ok. 95%), z czego ponad połowa znajduje się 
we władaniu Zarządu Lasów Państwowych. Około 5% wszystkich lasów publicznych stanowi zasób 
gminny. Spośród wszystkich lasów prywatnych 90,11% stanowi własność osób fizycznych, natomiast 
9,89% znajduje się we władaniu wspólnot gruntowych. 

Lasy ochronne stanowią 18,55% ogółu lasów prywatnych i gminnych. 

5 Infrastruktura techniczna 

a. Infrastruktura transportowa 

W strukturze komunikacyjnej Puław bardzo ważną rolę odgrywa sieć dróg zewnętrznych:  

 droga krajowa nr 12 (granica państwa Głogów – Kalisz – Piotrków Trybunalski – Radom – 
Zwoleń – Puławy – Kurów – Lublin – Piaski – Chełm – Dorohusk – granica państwa) 
obejmująca ciąg ulic: Lubelska – Partyzantów – Tysiąclecia PP – Długa; 

 droga wojewódzka nr 801 (Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy) 
obejmująca ciąg ulic: Dęblińska – Piaskowa – Czartoryskich – Głęboka; 

 droga wojewódzka nr 824 (Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol) 
obejmująca ul. Żyrzyńska i ciąg ulic: Zielona – Kazimierska – Włostowicka; 

 droga wojewódzka nr 847 (stacja Puławy Azoty – droga wojewódzka nr 801); 
 droga wojewódzka nr 851 (stacja kolejowa Puławy Ruda – droga krajowa nr 12). 

Sieć dróg krajowych i wojewódzkich uzupełniona jest drogami powiatowymi i gminnymi. Łączna 
długość wszystkich dróg gminnych to około 76 km, z czego ponad 66 km to drogi o nawierzchni 
twardej ulepszonej (pozostałe 10 km to drogi o nawierzchni gruntowej).  

Podstawowy szkielet dróg miasta Puławy tworzą ulice: Lubelska, Piłsudskiego, Centralna, 
al. Partyzantów, al. Żyrzyńska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, Długa, Piaskowa, Dęblińska, 
Czartoryskich, Głęboka, Zielona, Kazimierska, Włostowicka, a także mosty na Wiśle: Ignacego 
Mościckiego oraz Jana Pawła II. 

W Puławach funkcjonuje także system ścieżek rowerowych o łącznej długości około 30 km. 
Dostępność komunikacyjna Puław ulegnie poprawie po ukończeniu II etapu budowy obwodnicy 
miasta (inwestycję realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). Inwestycja, poprzez 
wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, w znacznym stopniu przyczyni się do 
rozwiązania problemu niedostatecznej drożności dróg krajowych i wojewódzkich. 

Uzupełnieniem infrastruktury komunikacyjnej o szerokim zasięgu jest przebiegająca przez miasto linia 
kolejowa relacji: Warszawa – Lublin – Dorohusk. Na terenie Puław znajdują się trzy stacje kolejowe: 
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Puławy Chemia, Puławy Miasto oraz Puławy Towarowe. Funkcjonuje także bocznica Zakładów 
Azotowych „Puławy” SA. 

Podstawowe znaczenie w funkcjonowaniu transportu zbiorowego miasta Puławy ma Miejski Zakład 
Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. Usługi samochodowego przewozu osób świadczy także PKS oraz kilku 
prywatnych przewoźników. Lokalna komunikacja zbiorowa odbywa się na piętnastu liniach 
komunikacyjnych, z których sześć znajduje się na terenie Puław, natomiast dziewięć obejmuje swoim 
zasięgiem zarówno miasto, jak i sąsiednie gminy: Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Puławy 
i Żyrzyn. Długość tras komunikacyjnych wynosi ok. 148 km, długość linii komunikacyjnych to z kolei 
291 km. W skali roku z usług miejskiej komunikacji zbiorowej korzysta ok. 9,3 mln pasażerów. 

Puławy znajdują się w odległości około 60 km od Portu Lotniczego Lublin – Świdnik i 130 km od 
lotniska Warszawa Okęcie. Dodatkowo, 30 km od miasta mieści się lotnisko wojskowe w Dęblinie – 
po zakończeniu przeprowadzanej obecnie inwestycji polegającej na budowie portu lotniczego, 
lotnisko będzie mogło przyjmować samoloty cywilne i będzie udostępniane w nagłych przypadkach, 
np. jako port zapasowy dla lotniska w Świdniku. 

b. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

Zaopatrzeniem miasta w wodę pitną i odprowadzaniem ścieków zajmuje się spółka komunalna 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Puławach „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. 
System wodociągowy Puław to system dwustrefowy i pierścieniowy. Źródłem wody pitnej dla Puław 
i okolicznych wsi jest kredowe ujęcie wód podziemnych w osiedlu Włostowice. Komunalne ujęcie 
wody składa się z ośmiu studni głębinowych. Otwory budowane były w latach 1962-1964 oraz 1976-
1977. Na system wodociągowy miasta składają się trzy magistrale, zasilające miejską sieć 
wodociągową: 

 magistrala Nr 1 Ø 300/350: stacja wodociągowa Skowieszyńska – Zielona; 
 magistrala Nr 2 Ø 500: stacja wodociągowa Grota Roweckiego – Lubelska; 
 magistrala Nr 3 Ø 600: stacja wodociągowa Gościńczyk – Lubelska. 

W 2013 roku w Puławach z sieci wodociągowej korzystało 47 945 osób, czyli 97,6% ogólnej liczby 
mieszkańców miasta. Na przestrzeni lat 2006-2013 systematycznie zwiększała się długość czynnej 
sieci wodociągowej. W roku 2006 wynosiła ona 95,1 km, podczas gdy w roku 2013 było to już 104,3 
km, co oznacza, że w okresie 7 lat oddano do użytku 9,2 km nowej sieci wodociągowej. 

W 2006 roku w Puławach funkcjonowało 1 960 połączeń sieci wodociągowej prowadzących do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. W analizowanym okresie lat 2006-2013 liczba 
przyłączy systematycznie wzrastała, przyjmując w ostatnim roku wartość 2 388, co oznacza wzrost 
o 21,84% w stosunku do pierwszego roku badanego okresu. Dane na temat sieci wodociągowej 
w Puławach w latach 2006-2013 prezentuje Wykres 3 oraz Tabela 14. 
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Wykres_Zał 3: Sieć wodociągowa w Puławach wraz z liczbą użytkowników 

Źródło: Dane GUS 

W Puławach funkcjonuje rozdzielczy system kanalizacji. Ścieki bytowo
z wszystkich zakładów usługowych i przemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta (z wyjątkiem 
BIOWET-u i Zakładów Azotowych) zbierane są do miejskiego systemu ka
odprowadzone do Oczyszczalni Ścieków. Zlokalizowana jest ona pomiędzy drogą Puławy 
kanałem zrzutowym i linią kolejową. Jest to oczyszczalnia mechaniczno
konwencjonalnym osadzie czynnym z pr
metanowej. Dysponuje ona średnią przepustowością hydrauliczną równą 37 600 m
Oczyszczone biologicznie ścieki odprowadzane są z oczyszczalni do Wisły za pośrednictwem kanału 
zrzutowego Zakładów Azotowych. Ścieki z szamb zlokalizowanych w dzielnicach nieposiadających 
systemu kanalizacji sanitarnej są dowożone do oczyszczalni w

Zakłady Azotowe są wyposażone w urządzenia do ochrony wód przed zanieczyszczeniami w postaci 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, która zapewnia dotrzymanie obowiązujących 
warunków odprowadzania ścieków do wód powierzchniow

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z sieci kanalizacyjnej w Puławach w 2013 roku 
korzystało 46 948 osób, czyli 95,6% ogólnej liczby mieszkańców miasta. Łączna długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej w mieście rokrocznie się zwiększa. W 2006 rok
90,7 km. Na przestrzeni 7 lat oddano do użytku zatem 14,8 km nowej sieci kanalizacyjnej. Ze 
wzrostem długości sieci związany jest także wzrost liczby połączeń prowadzących do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamiesz
przyłącza). Dane na temat sieci kanalizacyjnej w Puławach w 
oraz Tabela 14.  
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Sieć wodociągowa w Puławach wraz z liczbą użytkowników w latach 2006

W Puławach funkcjonuje rozdzielczy system kanalizacji. Ścieki bytowo-gospodarcze oraz ścieki 
wszystkich zakładów usługowych i przemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta (z wyjątkiem 

u i Zakładów Azotowych) zbierane są do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej i zostają 
odprowadzone do Oczyszczalni Ścieków. Zlokalizowana jest ona pomiędzy drogą Puławy 
kanałem zrzutowym i linią kolejową. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, pracująca na 
konwencjonalnym osadzie czynnym z przeróbką osadów przy pomocy mezofilnej fermentacji 
metanowej. Dysponuje ona średnią przepustowością hydrauliczną równą 37 600 m
Oczyszczone biologicznie ścieki odprowadzane są z oczyszczalni do Wisły za pośrednictwem kanału 
zrzutowego Zakładów Azotowych. Ścieki z szamb zlokalizowanych w dzielnicach nieposiadających 
systemu kanalizacji sanitarnej są dowożone do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi. 

Zakłady Azotowe są wyposażone w urządzenia do ochrony wód przed zanieczyszczeniami w postaci 
biologicznej oczyszczalni ścieków, która zapewnia dotrzymanie obowiązujących 

warunków odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z sieci kanalizacyjnej w Puławach w 2013 roku 
korzystało 46 948 osób, czyli 95,6% ogólnej liczby mieszkańców miasta. Łączna długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej w mieście rokrocznie się zwiększa. W 2006 roku wynosiła 75,9 km, natomiast w 2013 
90,7 km. Na przestrzeni 7 lat oddano do użytku zatem 14,8 km nowej sieci kanalizacyjnej. Ze 
wzrostem długości sieci związany jest także wzrost liczby połączeń prowadzących do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. W analizowanym okresie wyniósł on 41,06% (583 nowe 
przyłącza). Dane na temat sieci kanalizacyjnej w Puławach w latach 2006-2013 prezentuje 
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gospodarcze oraz ścieki 
wszystkich zakładów usługowych i przemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta (z wyjątkiem 

nalizacji sanitarnej i zostają 
odprowadzone do Oczyszczalni Ścieków. Zlokalizowana jest ona pomiędzy drogą Puławy – Dęblin, 

biologiczna, pracująca na 
zeróbką osadów przy pomocy mezofilnej fermentacji 

metanowej. Dysponuje ona średnią przepustowością hydrauliczną równą 37 600 m3/dobę. 
Oczyszczone biologicznie ścieki odprowadzane są z oczyszczalni do Wisły za pośrednictwem kanału 
zrzutowego Zakładów Azotowych. Ścieki z szamb zlokalizowanych w dzielnicach nieposiadających 

ozami asenizacyjnymi.  

Zakłady Azotowe są wyposażone w urządzenia do ochrony wód przed zanieczyszczeniami w postaci 
biologicznej oczyszczalni ścieków, która zapewnia dotrzymanie obowiązujących 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z sieci kanalizacyjnej w Puławach w 2013 roku 
korzystało 46 948 osób, czyli 95,6% ogólnej liczby mieszkańców miasta. Łączna długość czynnej sieci 

u wynosiła 75,9 km, natomiast w 2013 - 
90,7 km. Na przestrzeni 7 lat oddano do użytku zatem 14,8 km nowej sieci kanalizacyjnej. Ze 
wzrostem długości sieci związany jest także wzrost liczby połączeń prowadzących do budynków 

kania. W analizowanym okresie wyniósł on 41,06% (583 nowe 
2013 prezentuje Wykres 4 
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Wykres_Zał 4: Sieć kanalizacyjna w Puławach wraz z licz

Źródło: Dane GUS 

Tabela_Zał 14: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Puławach w latach 2006
Wyszczególnienie 2006

Długość czynnej sieci 
rozdzielczej [km] 

95,1

Ludność korzystająca z sieci 
wodociągowej [osoba] 

48 492

Połączenia prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

[szt.] 

1 960

Woda dostarczona 
gospodarstwom domowym 

[dam3] 
1718

Korzystający z instalacji w % 
ogółu ludności 

97,5

Długość czynnej sieci 
kanalizacyjne [km] 75,9

Ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej [osoba] 

47 245

Połączenia prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

[szt.] 

1 420

Ścieki odprowadzone [dam3] 2060
Korzystający z instalacji w % 

ogółu ludności 
Źródło: Dane GUS 
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Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Puławach w latach 2006-2013 
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sieć wodociągowa 

95,1 95,9 97,1 99,7 101,2 101,6

48 492 48 138 47 864 47 681 48 823 48 578

1 960 2 034 2 107 2 158 2 228 2 286

1718 1700 1630 1631 1632 1612

97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,6

Sieć kanalizacyjna 

75,9 78 79,9 83,8 87,4 88,4

47 245 46 913 46 658 46 485 47 631 47 458

1 420 1 525 1 581 1 627 1 745 1 827

2060 2067 1981 1991 1965 1945

95 95 95 95,1 95,2 95,3
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2011 2012 2013 

101,6 103,5 104,3 

48 578 48 270 47 945 

2 286 2 342 2 388 

1612 1583 1566 

97,6 97,6 97,6 

88,4 89,6 90,7 

47 458 47 219 46 948 

1 827 1 939 2 003 

1945 1909 1892 

95,3 95,5 95,6 
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Wody opadowe z terenu miasta Puławy zbierane są za pomocą systemu kanalizacji deszczowej 
i odprowadzane kolektorami bezpośrednio do Wisły lub poprzez oczyszczalnię przez Łachę Wiślaną. 
Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi łącznie około 30 km. Od 1996 r. w Puławach działa 
Oczyszczalnia Ścieków Deszczowych, zlokalizowana w rejonie ulicy Mokrej. Do oczyszczalni tej 
odprowadzane są dwoma kolektorami ścieki deszczowe z południowych dzielnic miasta, w tym 
z Włostowic i osiedla „Górna Niwa”, obejmujących łącznie około 1/3 powierzchni miasta. 
Powierzchnia zlewni wynosi ok. 470 ha przy średnim przepływie ok. 7800 dm3/s. 

c. Zaopatrzenie w gaz 

Miasto Puławy jest zasilane gazem poprzez rurociąg wysokiego ciśnienia DN 100 z magistrali DN 700 
w Końskowoli, przez stację redukcyjno-pomiarową I st. RI zlokalizowaną przy ul. Północnej 
w Puławach. Następnie gaz tłoczony jest rurociągiem średniego ciśnienia, zasilając kolejne stacje 
redukcyjne II st. oraz końcowych odbiorców z terenu miasta. System ten zaspokaja potrzeby miasta. 
Dostawcą gazu ziemnego dla miasta Puławy jest Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, 
Oddział Gazowniczy w Lublinie. 

W 2013 roku długość czynnej sieci gazowej w Puławach wynosiła łącznie 90,01 km. Podobnie jak 
długość sieć kanalizacyjnej i wodociągowej, także długość sieci gazowej rokrocznie zwiększa się. 
W latach 2006-2013 oddano do użytku 7,94 km nowej sieci gazowej. Wzrost liczby przyłączeń do 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wyniósł w tym okresie 15,37% (351 nowych przyłączy). 
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na koniec 2013 roku, w Puławach 
z sieci gazowej korzysta 43 935 osób w 16 858 gospodarstwach domowych. Odsetek ludności 
zaopatrywanej w gaz wynosi zatem 89,5%. Około 11% gospodarstw domowych, spośród tych 
wyposażonych w instalację gazową, wykorzystuje błękitne paliwo do ogrzewania mieszkania. Dane na 
temat sieci gazowej w Puławach w latach 2006 - 2013 prezentuje Tabela 15. 

Tabela_Zał 15: Sieć gazowa w Puławach w latach 2006-2013 
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Długość czynnej sieci ogółem 
[km] 

82 072 83 021 83 926 85 113 87 190 88 016 88 900 90 012 

Długość czynnej sieci 
przesyłowej [m] 

6 469 6 469 6 469 6 469 6 469 6 469 6 469 6 469 

Długość czynnej sieci 
rozdzielczej [m] 

75 603 76 552 77 457 78 644 80 721 81 547 82 431 83 543 

Czynne przyłącza do 
budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych [szt.] 

2 283 2 347 2 386 2 433 2 502 2 563 2 603 2 634 

Odbiorcy gazu [gosp.] 16 777 16 749 16 899 16 934 17 014 16 886 16 980 16 858 
Odbiorcy gazu ogrzewający 
mieszkania gazem [gosp.] 

2 028 2 048 1 968 1 244 1 664 1 727 1 779 1 818 

Odbiorcy gazu w miastach 
[gosp.] 

16 777 16 749 16 899 16 934 17 014 16 886 16 980 16 858 

Zużycie gazu [tys. m3] 4 440 4 688 4 379 4 384 4 522 4 173 4 084 4 055 
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Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Zużycie gazu na ogrzewanie 

mieszkań [tys. m3] 
3 864 3 896 583 1 582 2 361 2 140 2 361 2 411 

Liczba ludności korzystającej 
z sieci gazowej [os.] 

44 686 44 313 44 015 43 690 44 716 44 278 44 457 43 935 

Korzystający z instalacji w % 
ogółu ludności 

89,8 89,7 89,7 89,3 89,3 88,9 89,9 89,5 

Źródło: Dane GUS 

d. Infrastruktura elektroenergetyczna 

Głównymi punktami sieci elektroenergetycznej zasilającej Puławy są Główne Punkty Zasilania 
110/15kV Puławy – Rudy i Puławy – Kępa oraz GPZ Bronowice, który stanowi rezerwowe źródło 
zasilania miasta. Stacje te wzajemnie się rezerwują i są w stanie pokryć pełne zapotrzebowanie 
miasta na moc elektryczną. Pobór mocy w okresie zimowym wynosi ok. 18 MW, a w okresie letnim 
ok. 12 MW. Z rozdzielni 15kV wyprowadzonych jest w obszar miasta 16 ciągów liniowych, które przez 
141 stacji transformatorowych 15/04 kV i linii nn 230/400V zabezpieczają wszystkie aktualne 
potrzeby odbiorców energii elektrycznej. Dostawcą energii dla miasta Puławy jest PGE Dystrybucja SA 
Oddział Lublin. 

Źródłem ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego jest elektrociepłownia Zakładów Azotowych 
„Puławy” SA. Dostawa ciepła charakteryzuje się dużym stopniem niezawodności i prowadzona jest 
w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej. Elektrociepłownia posiada kotły rezerwowe, 
zapewniające pełne pokrycie zapotrzebowania na ciepło. Łączna maksymalna moc cieplna członów 
ciepłowniczych, przy pracy równoległej, może osiągnąć moc ok. 200 MW, co znacznie przekracza 
obecne (ok. 105 MW) i perspektywiczne (ok. 150 MW) zapotrzebowanie mocy dla Puław. W systemie 
ciepłowniczym miasta znajduje się 560 węzłów cieplnych – wszystkie są opomiarowane 
i charakteryzują się dużą niezawodnością, pewnością oraz stabilnością pracy. Eksploatacja miejskiego 
systemu ciepłowniczego prowadzona jest przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 
z o.o. w Puławach. Na koniec 2012 roku OPEC Puławy eksploatowało łącznie 63,8 km sieci 
ciepłowniczej. Długość części magistralnej puławskiej sieci ciepłowniczej wynosi 11,5 km. Sieć 
rozdzielcza liczy łącznie 28 km. Pozostałą długość sieci stanowią przyłącza. 

Puławska sieć ciepłownicza podzielona jest na 3 rejony: 

 Rejon I - os. Górna Niwa, Gościńczyk, Norwida, Świerczewskiego, Sienkiewicza; 
 Rejon II - os. Wróblewskiego, Leśna, Skłodowskiej, Polna, Zdrowie; 
 Rejon III - os. Kołłątaja, Cichockiego, Krańcowa, Serek, Czartoryskich, Żulinki. 

Do sieci cieplnej podłączona jest większość budynków jednorodzinnych. Wielu mieszkańców 
zabudowy jednorodzinnej, w związku z dużym jej rozproszeniem i trudnościami z realizacją dostaw na 
tych terenach, zmuszonych jest do ogrzewania budynków za pomocą indywidualnych kotłowni 
spalających najczęściej węgiel. 

e. Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

Unieszkodliwianiem odpadów komunalnych z terenu miasta Puławy zajmuje się Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach. Operatorem odpowiedzialnym za 
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odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Puławach. Właścicielem ZUK jest w 100% gmina Miasto Puławy. 

6 Identyfikacja problemów w sferze 
przestrzennej 

Do głównych problemów Puław w sferze zagospodarowania przestrzennego, zidentyfikowanych 
w wyniku przeprowadzonej analizy należą: 

 zły stan techniczny lokalnej infrastruktury drogowej; 
 brak ukończonej obwodnicy miasta; 
 duże natężenie ruchu na drodze krajowej i drogach wojewódzkich; 
 zły stan techniczny zabytków; 
 emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych związanych z produkcją mocznika, saletry 

amonowej i kaprolaktamu w Zakładach Azotowych; 
 brak urządzenia terenów leśnych na potrzeby rekreacyjne mieszkańców; 
 rozproszona zabudowa jednorodzinna uniemożliwiająca podłączenie do miejskiej sieci 

ciepłowniczej. 

b. Sfera gospodarcza 

1 Działalność gospodarcza na terenie Puław 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w Puławach w 2014 roku funkcjonowało 4 910 
podmiotów gospodarczych. W stosunku do roku 2006 ogólna liczba zarejestrowanych 
przedsiębiorstw zmniejszyła się o 5,30%, co jest zjawiskiem niekorzystnym. Około 97% podmiotów 
działa w sektorze prywatnym. Sektor publiczny w 2014 roku reprezentowany był przez 145 
podmiotów, z których 117 działało w formie państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. 

Na zauważalny w ostatnich latach spadek ogólnej liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących 
w Puławach decydujący wpływ ma zmniejszająca się liczba przedsiębiorstw sektora prywatnego, 
a dokładniej coraz mniejsza liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W 2014 
roku funkcjonowało o 476 tego typu podmiotów mniej niż w roku 2006, co oznacza spadek na 
przestrzeni 7 lat o 11,57%. W latach 2006 – 2014 wzrosła natomiast liczba zarejestrowanych spółek 
handlowych. W pierwszym roku badanego okresu w Puławach funkcjonowało 189 tego typu 
przedsiębiorstw, podczas gdy w roku 2014 już 274 (wzrost o 44,97%). Niezwykle pozytywnym 
aspektem, świadczącym niewątpliwie o wzroście społecznej świadomości i aktywności puławskiego 
społeczeństwa, jest zwiększająca się liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Na 
przestrzeni ostatnich 8 lat liczba takich podmiotów zwiększyła się o 29,36%. Dane na temat liczby 
podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Puławach według sektorów własnościowych w latach 
2006 – 2014 prezentuje Tabela 16. 
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Tabela_Zał 16: Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane wg sektorów własnościowych w Puławach 
w latach 2006-2014 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Podmioty gospodarki 

narodowej ogółem 
5 185 5 180 5 147 5 055 5 164 4 965 5 004 4 986 4 910 

Sektor publiczny 
Ogółem 149 149 141 149 138 139 147 145 145 

Państwowe 
i samorządowe jednostki 

prawa budżetowego 
108 109 109 116 110 110 117 116 117 

Przedsiębiorstwa 
państwowe 

2 1 0 0 0 1 1 1 1 

Spółki handlowe 9 9 10 11 10 10 10 9 9 
Państwowe 

i samorządowe jednostki 
prawa budżetowego, 

gosp. pomocnicze 

2 1 0 0 0 - - - - 

Sektor prywatny 
Ogółem 5 036 5 031 5 006 4 906 5 026 4 826 4 857 4 841 4 764 

Osoby fizyczne 
prowadzące działalność 

gospodarczą 
4 115 4 093 4 075 3 954 4 052 3 827 3 793 3 749 3 639 

Spółki handlowe 189 194 195 200 215 222 237 251 274 
Spółki handlowe 

z udziałem kapitału 
zagranicznego 

17 19 21 23 25 25 28 30 28 

Spółdzielnie 43 43 40 40 40 40 43 43 43 
Fundacje 12 13 13 14 13 15 16 16 16 

Stowarzyszenia 
i organizacje społeczne 

97 102 101 108 110 117 120 121 125 

Źródło: Dane GUS 

Najszybciej rozwijającymi się sekcjami gospodarczymi w Puławach są: sekcja J (informacja 
i komunikacja) – wzrost liczby podmiotów na przestrzeni ostatnich 7 lat o 42,11%; sekcja P (edukacja) 
– wzrost o 23,24%; sekcja N (działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca) 
– 8,43%; sekcja Q (opieka zdrowotna i pomoc społeczna) – 12,42%; sekcja L (działalność związana 
z obsługą rynku nieruchomości) – 8,17%; sekcja M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) 
– 7,21%; sekcja C (przetwórstwo przemysłowe) – 3,33%. Znacząco zwiększyła się także liczba 
podmiotów funkcjonujących w ramach sekcji E (dostawy wody, gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją) – wzrost z 6 zarejestrowanych podmiotów w roku 2009 do 
15 w roku 2014. 

Znaczący spadek w liczbie zarejestrowanych podmiotów na przestrzeni lat 2009 – 2014 zanotowano 
w sekcjach: A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) – 22,86%; I (działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) – 20,60%; K (działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa) – 16,89%; G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 
włączając motocykle) – 13,22%; F (budownictwo) – 8,92%; H (transport i gospodarka magazynowa) – 
7,14%; S i T (podstawowa działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe produkujące wyroby 
i świadczące usługi na własne potrzeby) – 6,77%. Dane na temat liczby podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w Puławach według sekcji PKD w latach 2009 – 2014 prezentuje Tabela 17. 
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Tabela_Zał 17: Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Puławach według sekcji PKD w latach 
2009-2014 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 35 35 31 30 28 27 
Sekcja B - górnictwo i wydobywanie 5 5 6 5 5 5 
Sekcja C - przetwórstwo przemysłowe 300 315 312 315 304 310 
Sekcja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych 

2 2 2 4 4 4 

Sekcja E – dostawy wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

6 8 9 10 15 15 

Sekcja F – budownictwo 482 506 471 476 458 439 
Sekcja G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

1 725 1 723 1 610 1 592 1 550 1 497 

Sekcja H – transport i gospodarka magazynowa 294 299 287 280 276 273 
Sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi 

199 193 177 163 164 158 

Sekcja J – informacja i komunikacja 95 105 114 127 129 135 
Sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 225 221 203 193 195 187 
Sekcja L – działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

208 215 213 222 226 225 

Sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 

458 478 479 498 501 491 

Sekcja N – działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

83 83 82 80 83 90 

Sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa, 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 16 16 16 15 15 16 

Sekcja P – edukacja 185 181 174 217 228 228 
Sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna 306 328 330 329 336 344 
Sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją 

92 90 90 90 95 94 

Sekcja S i T – podstawowa działalność usługowa oraz 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby 
i świadczące usługi na własne potrzeby 

399 361 359 358 374 372 

Ogółem 5 055 5 164 4 965 5 004 4 986 4 910 
Źródło: Dane GUS 

Tabela 18 prezentuje dane na temat liczby podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych 
i wyrejestrowanych w poszczególnych sekcjach w Puławach na przestrzeni lat 2009 – 2014. Zgodnie 
z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, najwięcej nowych podmiotów rejestruje się w sekcji G 
(handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle). Z analizy 
zamieszczonej powyżej wynika jednak, iż ogólna liczba podmiotów działających w tej sekcji 
w ostatnich latach maleje. Spowodowane jest to faktem, iż sekcja G dominuje także pod względem 
liczby wyrejestrowywanych w ciągu roku podmiotów. Domniemywać można, iż znaczna część 
spośród nowo rejestrowanych w tej sekcji podmiotów funkcjonuje na rynku bardzo krótko 
i, najprawdopodobniej z powodu bardzo dużej konkurencji na rynku, kończy swoją działalność. 
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Tabela_Zał 18: Liczba nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD w Puławach w latach 2009-2014 

Wyszczególnienie 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych Liczba podmiotów wyrejestrowanych 
Sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1 1 1 4 0 1 0 0 4 0 1 1 
Sekcja B - górnictwo i wydobywanie 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
Sekcja C - przetwórstwo przemysłowe 19 33 19 24 21 34 27 16 23 19 30 21 
Sekcja D –wytw. i zaopatr. w energię elektryczną gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sekcja E – dostawy wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

0 1 2 1 4 0 1 0 1 0 0 0 

Sekcja F – budownictwo 33 51 32 36 33 32 30 32 64 39 44 53 
Sekcja G – handel; naprawa pojazdów samochodowych 133 127 112 97 105 83 169 108 205 117 131 118 
Sekcja H – transport i gospodarka magazynowa 27 24 15 20 21 15 16 20 30 25 24 20 
Sekcja I – działalność związana z zakw. i usługami gastronom. 30 30 14 14 11 11 30 26 28 26 13 13 
Sekcja J – informacja i komunikacja 11 19 13 17 13 15 6 7 5 4 9 8 
Sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 24 19 11 9 17 7 33 18 24 13 11 13 
Sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 7 12 9 10 7 5 1 3 12 3 3 4 
Sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 33 44 34 42 36 27 44 15 34 18 35 28 
Sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca 

8 12 6 11 10 20 9 9 5 14 9 12 

Sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa, 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sekcja P –edukacja 24 49 9 49 21 19 12 51 14 4 10 15 
Sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna 16 30 21 16 18 20 20 9 15 19 6 12 
Sekcja R –działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 8 8 6 2 9 7 9 11 6 3 3 8 
Sekcja S i T – podstawowa działalność usługowa oraz 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby 

20 34 27 21 30 14 21 14 31 21 15 18 

Źródło: Dane GUS 
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W 2014 roku największym udziałem wśród wszystkich podmiotów gospodarczych działających 
w Puławach charakteryzowały się te zarejestrowane w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając motocykle). Stanowiły one przeszło 30% wszystkich 
podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w Puławach. Znacznie mniejszym, bo 10% 
udziałem w rynku charakteryzowała się sekcja M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna). 
Niespełna 9% podmiotów funkcjonowało natomiast w sekcji F (budownictwo). Strukturę podmiotów 
gospodarczych w Puławach według sekcji PKD w 2014 roku prezentuje poniższy wykres. 

Wykres_Zał 5: Struktura podmiotów gospodarczych w Puławach według sekcji PKD w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

Zdecydowanie największą część wśród wszystkich podmiotów gospodarczych działających 
w Puławach stanowią te zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Według danych z 2014 roku 
przedsiębiorstwa te stanowiły ponad 95% ogólnej liczby zarejestrowanych jednostek gospodarczych. 
Niespełna 3% stanowią firmy z całkowitą liczbą pracowników w przedziale między 10 a 49. 
W Puławach działa siedem firm zatrudniających więcej niż 250 pracowników, zaś w dwóch z nich 
zatrudnienie wynosi ponad 1 000 osób. Strukturę podmiotów gospodarczych w Puławach według 
liczby zatrudnionych pracowników w 2014 roku prezentuje poniższy rysunek. 
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Wykres_Zał 6: Struktura podmiotów gospodarczych w Puławach wg liczby zatrudnionych pracowników 
w 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące kształtowania się wskaźników 
charakteryzujących potencjał gospodarczy Puław na tle powiatu puławskiego, województwa 
lubelskiego oraz kraju (Tabela_Zał 19), stwierdzić można, że Puławy charakteryzują się większym 
nasyceniem rynku podmiotami gospodarczymi niż powiat puławski oraz województwo lubelskie. 
W Puławach na 10 tys. ludności przypada bowiem większa liczba podmiotów gospodarczych 
wpisanych do rejestru REGON niż w całym powiecie i województwie. Korzystniejszą sytuację Puław 
na tle powiatu i regionu potwierdza także analiza wskaźników: „podmioty wpisane do rejestru na 
1000 ludności”, czy „podmioty na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym”. 

Miasto Puławy charakteryzuje się także wysoką aktywnością gospodarczą osób fizycznych. 
Odzwierciedlają to wyższe wartości wskaźników „osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
na 1000 ludności”, oraz „osoby fizyczne prowadzące działalność na 100 osób w wieku 
produkcyjnym”. Analizując te dane i dokonując porównań z powiatem i województwem, pamiętać 
należy jednak o tym, że Puławy są ośrodkiem miejskim, który zawsze będzie się charakteryzował 
kilkukrotnie wyższym wskaźnikiem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych niż obszary 
wiejskie, które również są brane pod uwagę przy wyznaczaniu wartości wskaźników dla powiatu czy 
województwa. 

W Puławach na 10 tys. ludności przypada mniej podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru 
REGON niż w skali całego kraju. Puławski rynek podmiotów gospodarczych w porównaniu z rynkiem 
ogólnokrajowym charakteryzuje się nieznacznie wyższymi wartościami wskaźników: „liczba 
podmiotów na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym” oraz „liczba osób fizycznych prowadzących 
działalność na 100 osób w wieku produkcyjnym”. 

Niepokojącym może być fakt, iż wskaźnik liczby podmiotów nowo zarejestrowanych na 10 tys. 
ludności w wieku produkcyjnym przybiera dla Puław niższą wartość niż dla województwa lubelskiego 
i dla kraju. Jednocześnie wskaźnik liczby jednostek wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. ludności 
dla miasta jest wyższy niż dla powiatu puławskiego i województwa lubelskiego. Niekorzystne wartości 
tych dwóch wskaźników mogą w kolejnych latach przełożyć się na dalszy spadek ogólnej liczby 
podmiotów gospodarczych działających w Puławach i obniżenie poziomu przedsiębiorczości 
w kolejnych latach. 
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Niekorzystnym zjawiskiem jest również niższa niż dla powiatu, województwa i kraju wartość 
wskaźnika liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców. Mimo stwierdzonego w przeprowadzonej powyżej analizie wzrostu ogólnej liczby tego 
typu podmiotów funkcjonujących w Puławach w ostatnich latach, sytuacja w tym zakresie nadal 
wymaga poprawy. Istotne jest zatem podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację 
społeczną puławskiego społeczeństwa. 

Tabela_Zał 19: Wskaźniki charakteryzujące potencjał gospodarczy w Puławach w 2014 roku na tle powiatu, 
województwa i kraju 

Wyszczególnienie Puławy Powiat 
puławski 

Województwo 
lubelskie 

Polska 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 
tys. ludności 

1 005 843 799 1 071 

Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze 
REGON na 10 tys. ludności 

63 58 71 93 

Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 
tys. ludności 

70 59 59 79 

Podmioty wpisane do rejestru na 1000 
ludności 

100 84 80 107 

Podmioty na 100 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 170,8 139,2 128,0 170,0 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 1000 ludności 

74 63 60 77 

Osoby fizyczne prowadzące działalność na 100 
osób w wieku produkcyjnym 

12,7 10,5 9,6 12,2 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje 
społeczne na 1000 mieszkańców 

3 3 3 3 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje 
społeczne na 10 tys. mieszkańców 

29 33 33 33 

Nowo zarejestrowane fundacje, 
stowarzyszenia, organizacje społeczne na 10 
tys. mieszkańców 

1 1 1 2 

Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. 
ludności w wieku produkcyjnym 

108 96 114 147 

Źródło: Dane GUS 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2014 roku w Puławach funkcjonowało 9 
obiektów noclegowych, w tym 4 hotele. W 2014 roku w ofercie Puław znajdowały się 973 miejsca 
noclegowe. W porównaniu z rokiem 2006 ich łączna liczba uległa zwiększeniu o 41,22%. Na 
przestrzeni lat 2006 – 2014 wzrosła także roczna liczba udzielanych noclegów. W ostatnim roku 
badanego okresu z usług obiektów noclegowych skorzystało 39 089 osób, co oznacza wzrost 
o 10,63% w stosunku do roku 2006. Dane na temat ruchu turystycznego w Puławach w latach 2006 - 
2014 prezentuje poniższa tabela. 

Tabela_Zał 20: Ruch turystyczny w Puławach w latach 2006-2014 
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Obiekty noclegowe - ogółem 8 9 9 9 9 7 8 10 9 
Miejsca noclegowe - ogółem 689 946 1 012 990 977 883 1 084 1 134 973 
Liczba osób korzystających 
z noclegów- ogółem 

35 
334 

40 
840 

43 
369 

45 
099 

42 
520 

43 
711 

36 
668 

35 
933 

39 
089 

Liczba turystów zagranicznych 
korzystających z noclegów 

2 666 3 514 2 340 2 119 2 145 3 291 2 377 2 282 2 522 

Źródło: Dane GUS 
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Spośród wszystkich osób korzystających z noclegu w Puławach niespełna 7% to turyści z zagranicy. 
Zdecydowanie najczęściej z noclegu w mieście w 2014 roku korzystali turyści ukraińscy oraz 
Białorusini (stanowili oni odpowiednio: 16,46% oraz 15,82% wszystkich turystów zagranicznych 
korzystających z noclegu w Puławach w roku 2014). Zdecydowanie najczęściej z noclegu w mieście 
korzystają turyści z krajów sąsiadujących z Polską. Spośród pozostałych obcokrajowców 
zatrzymujących się w Puławach, najliczniejszą grupę stanowią Włosi. Szczegółowe dane na temat 
pochodzenia turystów najczęściej korzystających z noclegu na terenie Puław prezentuje Tabela 21. 

Tabela_Zał 21: Turyści najczęściej korzystający z noclegów w Puławach w latach 2006-2014 według krajów 
pochodzenia 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Belgia 12 16 35 21 13 28 15 74 74 

Białoruś 71 123 103 57 46 165 179 122 399 
Czechy 42 29 41 63 41 119 54 78 72 
Litwa 65 113 83 77 78 67 134 92 83 

Niemcy 385 490 311 233 241 234 256 204 194 
Rosja 322 299 260 164 171 352 377 297 186 

Słowacja 157 26 81 51 44 50 52 32 119 
Ukraina 378 876 261 220 299 672 396 598 415 
Włochy 112 133 92 84 56 69 91 93 148 

Źródło: Dane GUS 

2 Struktura zatrudnienia 

Liczba osób pracujących spośród puławskiej społeczności w latach 2006-2013 kształtowała się 
w przedziale między 16 413 a 17 124. Najwyższą wartość zanotowano w ostatnim roku badanego 
okresu, co w świetle stałej tendencji wzrostowej ogólnej liczby pracujących osób, zapoczątkowanej 
w roku 2010, jest niewątpliwie pozytywnym sygnałem. Ogólna liczba zatrudnionych w 2013 roku była 
o 4,33% wyższa niż w roku 2006. Dane dotyczące liczby mieszkańców Puław posiadających 
zatrudnienie w latach 2006-2013 przedstawia Tabela 22.  

Tabela_Zał 22: Liczba mieszkańców Puław posiadających zatrudnienie wg płci w latach 2009-2013 
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ogółem 16 413 16 652 16 467 16 788 16 453 16 594 16 794 17 124 
Mężczyźni 9 163 9 267 9 123 9 386 9 117 9 286 9 418 9 543 

Kobiety 7 250 7 385 7 344 7 402 7 336 7 308 7 376 7 581 
Źródło: Dane GUS 

W każdym roku analizowanego okresu liczba pracujących mężczyzn przewyższała liczbę 
zatrudnionych kobiet. W 2013 roku w puławskim społeczeństwie pracujący mężczyźni stanowili 
55,73% ogółu zatrudnionych. Zjawisko takie świadczyć może o trudnej sytuacji kobiet na rynku pracy, 
dlatego też należy podejmować działania mające na celu wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn 
w dostępie do zatrudnienia. Strukturę pracujących według płci w latach 2006-2013 prezentuje 
poniższy wykres. 
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Wykres_Zał 7: Struktura pracujących wg płci w latach 2006

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

W latach 2006-2013 wskaźnik liczby osób pracujących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców dla Puław 
charakteryzował się zdecydowanie wyższymi wartościami niż dla powiatu, województwa i
W 2013 roku na każdy 1000 mieszkańców przypadało 349 osób pracujących, podczas gdy w
były to 203 osoby, w województwie 
jednostkach na przestrzeni lat 2006
co oceniać należy pozytywnie. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

2013 wskaźnik liczby osób pracujących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców dla Puław 
zdecydowanie wyższymi wartościami niż dla powiatu, województwa i

2013 roku na każdy 1000 mieszkańców przypadało 349 osób pracujących, podczas gdy w
były to 203 osoby, w województwie – 172, a w kraju – 226 osób. We wszystkich analizowanych

tkach na przestrzeni lat 2006-2013 zanotowano niewielki wzrost ogólnej wartości wskaźnika, 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

 

2013 wskaźnik liczby osób pracujących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców dla Puław 
zdecydowanie wyższymi wartościami niż dla powiatu, województwa i kraju. 

2013 roku na każdy 1000 mieszkańców przypadało 349 osób pracujących, podczas gdy w powiecie 
226 osób. We wszystkich analizowanych 

2013 zanotowano niewielki wzrost ogólnej wartości wskaźnika, 
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Wykres_Zał 8: Pracujący na 1000 ludności w Puławach na tle powiatu, województwa i kraju 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

3 Działalność Ośrodków naukowo-badawczych 

Puławy są istotnym w województwie i kraju ośrodkiem naukowo-badawczym. Na terenie miasta 
funkcjonuje bowiem aż pięć ważnych podmiotów naukowo-badawczych: 

 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy (IUNG- PIB), 
 Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB), 
 Instytut Nowych Syntez Chemicznych, 
 Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny 

i Epidemiologii, 
 Oddział Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) jest 
jednostką badawczo-rozwojową podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzi on prace 
obejmujące uprawę roślin, nawożenie, żyzność gleb oraz rozpoznanie i ochronę przestrzeni rolniczej. 
Działalność statutowa IUNG jest realizowana w ramach wieloletniego programu „Podstawy 
zrównoważonego gospodarowania i ochrony przestrzeni rolniczej w Polsce”. Wyniki swoich badań 
IUNG przekazuje praktyce rolniczej za pośrednictwem ośrodków doradztwa rolniczego. Pracuje on 
również na rzecz urzędów administracji państwowej i władz samorządowych poprzez tworzenie 
integrowanych systemów informacji wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji w zakresie 
polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. IUNG posiada nowoczesne Główne Laboratorium 
Analiz Chemicznych. Doskonale wyposażone Centrum Szkoleniowo-Kongresowe umożliwia 
prowadzenie działalności dydaktyczno-szkoleniowej oraz organizację konferencji. Pracownicy 
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Instytutu mają bogate doświadczenie w dziedzinie organizacji i urządzania gospodarstw rolnych, 
ekologizacji obszarów wiejskich oraz gospodarowania na obszarach problemowych i chronionych. 
Specjaliści pracujący w Instytucie mają też bardzo dobre rozeznanie w zakresie oddziaływania 
rolnictwa, przemysłu i aglomeracji miejsko-przemysłowych na środowisko przyrodnicze. Są 
ekspertami, którzy oceniają przydatność odpadów mineralnych i organicznych jako nawozów. 

Podstawowym zadaniem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego (PIWet-PIB) jest prowadzenie 
badań naukowych w zakresie medycyny weterynaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki 
i profilaktyki chorób zakaźnych, w tym chorób odzwierzęcych oraz higieny i toksykologii żywności 
pochodzenia zwierzęcego. Instytut prowadzi także dokształcanie podyplomowe oraz specjalizacyjne 
dla lekarzy weterynarii w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego, jest krajowym 
ośrodkiem referencyjnym w zakresie oceny sytuacji epidemiologicznej w kraju i monitorowania 
pozostałości ksenobiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego, prowadzi urzędową kontrolę 
i badania przedrejestracyjne weterynaryjnych preparatów biologicznych, sprawuje opiekę 
merytoryczną nad zakładami higieny weterynaryjnej oraz pełni rolę doradcy naukowego administracji 
weterynaryjnej. Podstawowa tematyka badawcza Instytutu dotyczy etiologii, diagnostyki i profilaktyki 
chorób zakaźnych i pasożytniczych, higieny żywności pochodzenia zwierzęcego, toksykologii 
i farmakologii weterynaryjnej, patologii rozrodu i chorób gruczołu mlekowego, a także patofizjologii 
zwierząt. Instytut posiada nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze i wysoko 
wykwalifikowanych pracowników. 

Instytut Nowych Syntez Chemicznych (dawniej Instytut Nawozów Sztucznych) zajmuje się 
prowadzeniem badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk chemicznych 
i biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów z dziedziny inżynierii chemicznej 
w zakresie: syntezy i technologii nieorganicznej, syntezy i technologii organicznej, biotechnologii, 
katalizy stosowanej, katalizatorów i sorbentów oraz ochrony środowiska. Swoją działalność INS 
prowadzi przy wykorzystaniu specjalistycznej, wysoko wykwalifikowanej kadry wyposażonej 
w nowoczesną infrastrukturę badawczą, przy zachowaniu sprawdzonych, wysokich standardów 
w ścisłej współpracy z przemysłem. Instytut współpracuje ze wszystkimi zakładami nawozowymi 
w Polsce oraz z wieloma zagranicznymi. 

Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny 
i Epidemiologii wnosi znaczny wkład w postęp nauk medycznych, biologicznych i weterynaryjnych, 
dzięki nowatorskim badaniom w dziedzinie toksykologii, radiobiologii, mikrobiologii i higieny środków 
spożywczych. Obecnie priorytetowe badania i diagnostyka Ośrodka skupiają się na wykrywaniu 
i neutralizacji patogenów i toksyn, które mogą być użyte jako broń biologiczna. O prestiżu 
międzynarodowym Ośrodka świadczy uczestnictwo jego pracowników w licznych misjach 
pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie (Syria, Egipt, Irak), a także w innych częściach świata (np. 
Kambodża). Na terenie Ośrodka działają Laboratoria III klasy bezpieczeństwa biologicznego. Personel 
laboratoriów szkolony był w odpowiednich placówkach naukowych w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii 
oraz innych krajach, dzięki czemu prowadzone przez niego badania zyskały międzynarodowe uznanie. 

Oddział Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa jest częścią Instytutu Sadownictwa 
i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, będącego największym w Polsce centrum badawczym w zakresie 
sadownictwa, pszczelarstwa i roślin ozdobnych. Oprócz badań w ww. dziedzinach Instytut prowadzi 
także prace wdrożeniowe i upowszechnieniowe. Instytut podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 
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Działalność ośrodków naukowo-badawczych wspiera Puławski Park Naukowo-Technologiczny, który 
stanowi płaszczyznę współpracy instytucji naukowo-badawczych, uczelni wyższych 
i szerokorozumianego biznesu w zakresie badań nad nowoczesnymi technologiami i produktami 
rynkowymi oraz ich transferu do procesów produkcji. Puławski Park Naukowo-Technologiczny jest 
miejscem stanowiącym najbardziej zaawansowaną oraz kompleksową formę aktywizacji rozwoju 
działalności gospodarczej w szczególności opartej na wiedzy, innowacyjności i nowoczesnych 
technologiach.  

4 Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej 

Przeprowadzona powyżej analiza pozwala na zidentyfikowanie w sferze gospodarczej następujących 
problemów dotykających Puławy: 

 zmniejszająca się liczba podmiotów gospodarczych, 
 mała liczba średnich i dużych przedsiębiorstw, 
 znacząca przewaga małych firm, nieposiadających kapitału na rozwój ani rezerw 

finansowych pozwalających na przetrwanie ewentualnych załamań koniunktury, 
 wolne tempo rozwoju istniejących przedsiębiorstw, skutkujące niskim wzrostem 

zatrudnienia, 
 spadający poziom przedsiębiorczości mieszkańców, 
 niższa wartość wskaźnika liczby jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 

10 tys. ludności w wieku produkcyjnym niż wartość dla województwa lubelskiego i Polski, 
 wyższa wartość wskaźnika liczby jednostek wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. 

ludności niż wartość dla powiatu puławskiego i województwa lubelskiego, 
 mniejsza niż w powiecie i kraju liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych 

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, 
 niski udział kobiet wśród osób posiadających zatrudnienie, 
 niezadowalający stan infrastruktury drogowej, 
 podaż pracy niedostosowana do zgłaszanego popytu – występowanie bezrobocia 

strukturalnego. 

c. Sfera społeczna 

1 Sytuacja demograficzna 

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, na przestrzeni lat 2006-2014 liczba 
mieszkańców Puław zmniejszyła się o 1,79%. Nie można tutaj jednak mówić o regularnej tendencji 
spadkowej. Rokroczne zmniejszanie liczby mieszkańców w okresach 2006-2009 oraz 2011-2014 
przedzielone jest bowiem wzrostem w roku 2010. Zanotowany spadek liczby mieszkańców 
w dłuższym okresie jest jednak zjawiskiem niekorzystnym, na które władze Puław powinny zwrócić 
szczególną uwagę. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. miasto zamieszkiwały 48 864 osoby. Gęstość 
zaludnienia wyniosła wówczas 968 os/km2. Większą część społeczeństwa, bo 53,11%, stanowią 
kobiety. Współczynnik feminizacji w 2014 roku wyniósł w Puławach 113. 
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Tabela_Zał 23: Liczba mieszkańców Puław wg płci w latach 2006-2014 (stan na 31.12.2014 r.) 
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba ludności ogółem 49 755 49 386 49 092 48 898 50 054 49 793 49 456 49 100 48 864 
Kobiety 26 330 26 203 26 110 26 064 26 511 26 421 26 248 26 086 25 950 

Mężczyźni 23 425 23 183 22 982 22 834 23 543 23 372 23 208 23 014 22 914 
Źródło: Dane GUS 

Analizując strukturę społeczeństwa miasta Puławy pod względem wieku, dostrzec można bardzo 
szybkie zmniejszanie się liczebności grupy osób młodych przy jednoczesnym dynamicznie 
postępującym wzroście liczby osób starszych. W pierwszym roku badanego okresu (2006) osoby 
w wieku do 19 lat stanowiły 22,16% ogółu społeczeństwa, podczas gdy w ostatnim (2014) już tylko 
18,68%. Liczebność tej grupy wiekowej zmniejszyła się na przestrzeni 8 lat o 1 897 osób (17,20%). 
Udział grupy osób w wieku powyżej 59 lat w 2006 roku wynosił 20,27%. Na przestrzeni kolejnych 8 lat 
odsetek ten wzrósł o ponad 7 pp. (27,63% w roku 2014). Najbardziej dynamicznym wzrostem 
liczebności charakteryzuje się grupa osób w wieku co najmniej 80 lat. W 2006 roku w Puławach 
mieszkało 1 050 takich osób, podczas gdy w roku 2014 już 1800, co oznacza wzrost na przestrzeni 8 
lat o 71,43%. 

Tabela_Zał 24: Ludność miasta Puławy według wieku w latach 2006-2014 
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0 - 19 11 026 10 722 10 426 10 204 9 889 9 681 9 426 9 268 9 192 
20 - 39 13 965 13 785 13 624 13 452 14 099 13 828 13 524 13 203 12 762 
40 - 59 14 681 14 321 13 985 13 852 14 000 13 819 13 696 13 515 13 411 
60 - 79 9 033 9 434 9 865 10 123 10 649 10 981 11 237 11 455 11 699 

80 i więcej 1 050 1 124 1 192 1 267 1 417 1 484 1 573 1 659 1 800 
Źródło: Dane GUS 

Uzupełnieniem przedstawionych w powyższej tabeli danych jest piramida wieku i płci. Struktura 
mieszkańców Puław według wieku tworzy piramidę regresywną, charakterystyczną dla społeczności 
krajów wysokorozwiniętych. Wąski spód piramidy i jej szeroki środek spowodowane są: mniejszą 
dzietnością (preferowany model rodziny zazwyczaj z jednym dzieckiem) oraz przewartościowaniem 
hierarchii życiowych priorytetów, polegającym na uwzględnianiu na pierwszym miejscu inwestycji 
w siebie, w wykształcenie i karierę zawodową. Stosunkowo szeroka góra (szersza niż w przypadku 
piramidy zastojowej) to z kolei konsekwencja szybkiego postępu w dziedzinie medycyny i wydłużanie 
średniej długości życia. 
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Wykres_Zał 9: Ludność Puław według płci i wieku w 2013 r. 

 
Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Lublinie 

W strukturze puławskiej społeczności ze względu na ekonomiczne grupy wieku dominują osoby 
w wieku produkcyjnym. Według stanu z końca 2014 roku, zgodnie z danymi Głównego Urzędu 
Statystycznego, udział kobiet w wieku 18-59 lat oraz mężczyzn w wieku 18-64 lat w ogólnej liczbie 
mieszkańców Puław wyniósł 58,8%. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 16,8% lokalnej 
społeczności, natomiast grupa osób w wieku poprodukcyjnym charakteryzowała się 24,4% udziałem 
w ogóle społeczeństwa. 

Analizując zmiany liczebności poszczególnych grup w czasie, zauważyć należy szybki spadek odsetka 
osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym przy jednoczesnym dynamicznym wzroście udziału 
osób w wieku poprodukcyjnym w całkowitej liczbie ludności. Na przestrzeni lat 2006-2014 odsetek 
osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się o 2,6 pp. Spadek udziału grupy osób w wieku 
produkcyjnym w analogicznym okresie wyniósł 4,2 pp. Udział osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł 
w tym czasie o 6,9 pp. Scharakteryzowane powyżej zmiany mają charakter ciągłej, trwałej, 
nieprzerwanej tendencji. Tendencja ta dostrzegalna jest także w skali całego kraju (starzenie się 
społeczeństwa przejawiające się m.in. w spadku liczebności grupy osób w wieku przedprodukcyjnym 
przy jednoczesnym wzroście odsetka osób w wieku poprodukcyjnym). Jednak niepokojące może być 
tempo, w jakim zmiany te zachodzą w puławskim społeczeństwie. Zmiany te powinny być 
uwzględniane w procesie planowania kierunków rozwoju miasta. 

Starzenie się puławskiego społeczeństwa ma także odzwierciedlenie w kształtowaniu się wskaźników 
obciążenia demograficznego na przestrzeni ostatnich lat. W 2006 roku na 100 osób w wieku 
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produkcyjnym przypadało około 59 osób w wieku nieprodukcyjnym, podczas gdy w 2014 roku było to 
już 70 osób. Analiza tempa zmian tego wskaźnika na przestrzeni zaledwie 8 lat w najlepszy sposób 
obrazuje skalę dynamiki niekorzystnych przemian w strukturze ekonomicznych grup puławskiego 
społeczeństwa. W jeszcze szybszym tempie zmienia się wartość wskaźnika liczby ludności w wieku 
poprodukcyjnym przypadającej na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym. W 2006 roku na każde 100 
osób, które w najbliższych kilku lub kilkunastu latach wkroczą na rynek pracy, przypadało około 90 
osób, które rynek pracy już opuściły. W 2014 roku z kolei obciążenie osób w wieku 
przedprodukcyjnym osobami w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób wyniosło już 
niespełna 146 osób.  

Tabela_Zał 25: Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem w Puławach w latach 
2006– 2014 wraz ze wskaźnikami obciążenia demograficznego 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Udział % w ludności ogółem 

W wieku przedprodukcyjnym 19,4 18,9 18,5 18,1 17,4 17,0 16,9 16,8 16,8 
W wieku produkcyjnym 63,0 62,6 62,0 61,6 61,7 61,1 60,3 59,6 58,8 

W wieku poprodukcyjnym 17,5 18,5 19,5 20,3 21,0 21,9 22,8 23,6 24,4 
Wskaźniki obciążenia demograficznego 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym 

58,6 59,7 61,3 62,3 62,2 63,7 65,7 67,9 70,0 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku przedprodukcyjnym 90,3 97,6 105,9 112,3 120,5 128,4 135,3 140,0 145,6 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym 

27,8 29,5 31,5 33,0 34,0 35,8 37,8 39,6 41,5 

Źródło: Dane GUS 

Jak już wyżej wspomniano, zjawisko starzenia się społeczeństwa dostrzegalne jest także w skali 
całego kraju. Wzrost liczby osób w wieku emerytalnym jest charakterystyczny dla krajów 
wysokorozwiniętych. Z demograficznego punktu widzenia jest to jednak zjawisko wysoce 
niekorzystne. Prowadzi bowiem do poważnych problemów systemu emerytalnego opartego na 
repartycji składek, a w konsekwencji grozi jego załamaniem. Oznacza również większe wydatki 
samorządów przeznaczane na wsparcie i pomoc osobom starszym. 

W obecnej sytuacji makroekonomicznej i społecznej (trudności ze znalezieniem dobrej pracy, 
zakupem mieszkania, coraz późniejsze zakładanie rodziny) nie należy spodziewać się odwrócenia tej 
tendencji, co spowoduje dalsze starzenie się społeczeństwa. Z prognoz publikowanych przez Główny 
Urząd Statystyczny wynika, że w perspektywie długoterminowej następował będzie systematyczny 
spadek udziału osób w wieku przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście udziału grupy osób 
w wieku poprodukcyjnym. Coraz silniej postępujący proces starzenia się społeczeństwa spowoduje 
wzrost obciążenia demograficznego. Prognozuje się, iż obciążenie to mierzone liczbą osób w wieku 
nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2025 roku zbliży się do 
poziomu z 1990 roku, jednakże odmienne będą przyczyny wysokich wartości tego miernika. W 1990 
roku na jego wysoką wartość największy wpływ miała bowiem znaczna liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym, natomiast w 2025 roku główną składową takiej niekorzystnej sytuacji będzie 
wysoka liczba osób w wieku poprodukcyjnym. 

Zamieszczona powyżej analiza kształtowania się liczebności puławskiego społeczeństwa na 
przestrzeni ostatnich lat pozwoliła zdiagnozować dwa główne problemy natury demograficznej, jakie 
dotykają miasto: spadek liczby mieszkańców oraz kwestia starzenia się społeczeństwa. Wpływ na taki 
stan ma niewątpliwie malejący z roku na rok przyrost naturalny. W 2006 roku zanotowano o 76 
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urodzeń więcej niż zgonów. W kolejnych latach do roku 2009 liczba urodzeń także przewyższała 
liczbę zgonów, jednak różnica ta była coraz mniejsza. Pierwszym rokiem badanego okresu, w którym 
zanotowano ujemny przyrost naturalny był rok 2010. Każdy kolejny rok to już zdecydowana i rosnąca 
przewaga liczby zgonów nad urodzeniami. W 2013 roku przyrost naturalny ukształtował się na 
poziomie -98. Ogólna liczba urodzeń w 2013 roku w stosunku do roku 2006 zmniejszyła się o 12,30%. 
W analogicznym okresie liczba zarejestrowanych zgonów wzrosła o 32,08%. 

Tabela_Zał 26: Ruch naturalny mieszkańców Puław w latach 2006-2014 
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Urodzenia żywe 
Ogółem 447 455 423 459 466 420 413 392 
Kobiety 217 222 197 228 220 208 200 176 

Mężczyźni 230 233 226 231 246 212 213 216 
Zgony 

Ogółem 371 400 413 451 467 486 493 490 
Kobiety 171 167 172 196 205 220 245 223 

Mężczyźni 200 233 241 255 262 266 248 267 
Przyrost naturalny 

Ogółem 76 55 10 8 -1 -66 -80 -98 
Kobiety 46 55 25 32 15 -12 -45 -47 

Mężczyźni 30 0 -15 -24 -16 -54 -35 -51 
Źródło: Dane GUS 

Uzupełnieniem powyższej tabeli jest wykres. 

Wykres_Zał 10: Przyrost naturalny w Puławach w latach 2006-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wpływ na kształtowanie się ogólnej liczby mieszkańców miasta, oprócz przyrostu naturalnego, ma 
także saldo migracji. W latach 2006-2013 w Puławach przyjmowało ono wartości ujemne, co jest 
niepokojącym zjawiskiem. Najgorszym pod tym względem był rok 2007, w którym o 412 osób więcej 
zdecydowało się opuścić Puławy niż zamieszkać na terenie miasta. Najczęściej wybieranym 
kierunkiem emigracji z Puław są tereny wiejskie. Wymeldowania na wieś stanowiły w 2013 roku 
50,71% ogólnej liczby wymeldowań. Nowymi mieszkańcami miasta najczęściej zostają osoby 
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emigrujące ze wsi (udział zameldowań z tego kierunku w ogólnej ich liczbie wyniósł w 2013 roku 
57,43%). 

Tabela_Zał 27: Migracje ludności w Puławach w latach 2006-2013 
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zameldowania ogółem 429 479 403 373 397 401 421 383 
Zameldowania z miast 196 214 180 141 191 151 163 157 
Zameldowania ze wsi 227 259 210 204 195 240 249 220 

Zameldowania z zagranicy 6 6 13 28 11 10 9 6 
Wymeldowania ogółem 818 891 708 572 716 596 578 697 
Wymeldowania do miast 378 363 323 238 286 281 280 300 
Wymeldowania na wieś 404 508 352 300 408 284 280 354 

Wymeldowania za granicę 36 20 33 34 22 31 18 43 
Saldo migracji -389 -412 -305 -199 -319 -195 -157 -314 

Źródło: Dane GUS 

Analiza kształtowania się salda migracji powinna być stałym elementem poprzedzającym planowanie 
polityki rozwojowej miasta. Wskaźnik ten bowiem odzwierciedla między innymi sposób, w jaki miasto 
postrzegane jest przez aktualnych i potencjalnych mieszkańców. Miasta funkcjonujące 
w świadomości społecznej jako ośrodki przyjazne mieszkańcom, z dogodnymi warunkami do życia, 
funkcjonalne, atrakcyjne, charakteryzują się dodatnim saldem migracji. Bardzo duże znaczenie ma 
zatem podejmowanie inicjatyw, zmierzających do ciągłego rozwoju miasta, poprawy jego wizerunku 
wśród mieszkańców, a także wśród osób szukających atrakcyjnego miejsca do zamieszkania. 

Na niekorzystną sytuację demograficzną bezpośredni wpływ ma liczba zawieranych małżeństw. 
W 2006 roku w Puławach odnotowano 301 takich aktów, natomiast w roku 2013 już tylko 206. 
Oznacza to spadek na przestrzeni zaledwie 7 lat o prawie 1/3. Można domniemywać, że mieszkańcy 
Puław coraz częściej wybierają życie singla, coraz rzadziej i później decydując się na zawarcie związku 
małżeńskiego. Przekłada się to wprost na zmniejszenie liczby urodzeń, a w konsekwencji spadek 
przyrostu naturalnego i pogłębianie się problemów wyludniania miasta i starzenia się społeczeństwa. 

2 Grupy społeczne wymagające wsparcia 

Jak wynika z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach największą grupą 
wymagającą wsparcia są osoby ubogie i bezrobotne oraz ich rodziny. W 2014 roku pomoc społeczna 
z powodu bezrobocia udzielona została w Puławach 2 338 osobom w 812 rodzinach. Ubóstwo z kolei 
było przyczyną udzielenia świadczeń 2 211 osobom z 866 rodzin. Należy podkreślić, że problem 
ubóstwa bardzo często jest skutkiem bezrobocia, stąd te dwa problemy niejednokrotnie 
współwystępują. 

Trudna sytuacja życiowa spowodowana jest często także niepełnosprawnością (1 720 osób w 766 
rodzinach objętych wsparciem w 2014 roku) oraz długotrwałą lub ciężką chorobą (1 240 osób w 576 
rodzinach). Istotnymi problemami społecznymi w Puławach są także: bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm czy przemoc w rodzinie. Szczegółowe dane na temat liczby 
rodzin oraz osób w Puławach korzystających z pomocy społecznej według przyczyn powstania trudnej 
sytuacji życiowej w latach 2011-2014 prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela_Zał 28: Liczba osób i rodzin w Puławach korzystających z pomocy społecznej według przyczyn powstania trudnej sytuacji życiowej w latach 2011-2014 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
Ubóstwo 697 723 885 866 1 880 1 919 2 369 2 211 
Sieroctwo 2 4 5 5 5 9 9 14 

Bezdomność 54 54 54 63 83 75 61 79 
Potrzeba ochrony macierzyństwa: 108 121 159 173 534 600 787 867 

- w tym wielodzietność 70 79 113 130 388 447 634 724 
Bezrobocie 704 761 851 812 2 162 2 281 2 521 2 338 

Niepełnosprawność 594 598 715 766 1 316 1 294 1 645 1 720 
Długotrwała lub ciężka choroba 440 413 527 576 953 863 1 153 1 240 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych 

346 387 467 204 1 227 1 341 1 586 1 667 

Przemoc w rodzinie 81 81 60 109 318 254 211 343 
Alkoholizm 212 208 229 213 510 467 491 387 

Narkomania 22 21 23 25 50 48 48 61 
Trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 
28 23 44 48 61 44 82 104 

Trudności w integracji osób, które otrzymały 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

2 1 4 4 5 4 17 19 

Zdarzenie losowe 2 3 6 9 5 8 15 21 
Sytuacja kryzysowa 9 15 14 9 29 48 44 24 

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach 
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Pierwszą grupą wymagającą wsparcia w ramach planowanych działań rewitalizacyjnych powinny być 
osoby bezrobotne. Problem bezrobocia pociąga za sobą bowiem szereg innych niekorzystnych 
konsekwencji w postaci ubóstwa i wykluczenia społecznego, a w dalszej kolejności patologie 
i uzależnienia (przede wszystkim od alkoholu). 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2014 roku bez pracy w Puławach 
pozostawało 1 889 osób chcących i mogących podjąć zatrudnienie. Na przestrzeni lat 2006-2014 
liczba osób bezrobotnych ulegała wahaniom, jednak porównując pierwszy rok badanego okresu 
z ostatnim, nastąpił spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 25,75%. W ostatnich latach liczba 
bezrobotnych kobiet zbliżona jest do liczby mężczyzn pozostających bez zatrudnienia. 

Tabela_Zał 29: Bezrobotni w Puławach w latach 2006-2014 
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bezrobotni zarejestrowani według płci 
Ogółem 2544 1861 1648 1967 2097 2174 2245 2279 1889 
Kobiety 1442 1040 830 918 1097 1122 1129 1130 945 

Mężczyźni 1102 821 818 1 049 1000 1052 1116 1149 944 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym według płci 

Ogółem 8,1 6,0 5,4 6,5 6,8 7,1 7,5 7,8 6,6 
Kobiety 9,1 6,7 5,5 6,1 7,3 7,6 7,8 8,0 6,8 

Mężczyźni 7,1 5,3 5,4 6,9 6,3 6,8 7,3 7,6 6,4 
Źródło: Dane GUS 

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach wynika, że najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych 
stanowią osoby bez zawodu. Najczęściej reprezentowane zawody wśród osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne to: sprzedawca, robotnik budowlany, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, 
kucharz małej gastronomii, technik prac biurowych, kucharz, murarz, ślusarz, technik ekonomista. 

Wsparcia w postaci wdrażania działań rewitalizacyjnych ukierunkowanych na poprawę trudnej 
sytuacji życiowej i wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wymagają niewątpliwie wszystkie osoby 
bezrobotne, jednak szczególną uwagę należy skupić na osobach znajdujących się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy (np. długotrwale bezrobotni, bezrobotni po 50. roku życia, kobiety 
powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, niepełnosprawni).  

Powodzenie procesu rewitalizacji w sferze społecznej w dużej mierze zależne jest od skuteczności 
eliminacji zjawiska bezrobocia, które w dłuższym okresie prowadzi do pogorszenia warunków 
życiowych bezrobotnych i ich rodzin, do stopniowej utraty przez nich kwalifikacji, frustracji i zjawisk 
patologicznych. Pomimo, iż zjawisko to dotyczy względnie małej części ludności, to z jego 
konsekwencjami musi zmagać się całe społeczeństwo. Osoby ubogie to kolejna grupa, która wymaga 
wsparcia w ramach procesu rewitalizacji w sferze społecznej. 

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych (Tabela 28), w 2014 roku ze względu na ubóstwo 
wsparcie MOPS w Puławach udzielone zostało 866 rodzinom. Ubóstwo jest sytuacją, w której 
gospodarstwo domowe nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi (zarówno środkami 
pieniężnymi w postaci dochodów bieżących i dochodów z poprzednich okresów, jak i w formie 
nagromadzonych zasobów materialnych) pozwalającymi na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
jego członków. Ubóstwo prowadzi do wykluczenia społecznego całych rodzin. 

Działania rewitalizacyjne muszą być także ukierunkowane na pomoc osobom z niepełnosprawnością 
oraz długotrwale i ciężko chorym. W 2014 roku z powodu niepełnosprawności z pomocy społecznej 
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korzystało 766 osób. Długotrwała i ciężka choroba była natomiast przyczyną udzielenia wsparcia 576 
mieszkańcom Puław. 

Problemy osób niepełnosprawnych wynikają z faktu, iż dysfunkcja organizmu uniemożliwia im 
prawidłowe wypełnianie ról społecznych oraz, bardzo często, podjęcie pracy zarobkowej lub też 
powoduje ograniczenia w tym zakresie. Osoby niepełnosprawne często są znacznie gorzej 
wykształcone od osób bez dysfunkcji fizycznych czy psychicznych. Mają one bowiem trudności 
w zdobyciu lub uzupełnieniu wykształcenia nie tylko na poziomie wyższym, ale także średnim, 
a nawet podstawowym. W społeczeństwie występują ponadto tendencje do izolacji i ograniczania 
udziału osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, co prowadzi wprost do ich wykluczenia. 
Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin nie powinno ograniczać się jedynie do pomocy 
usługowej czy finansowej. Niezwykle ważne jest tworzenie warunków sprzyjających ich rozwojowi 
i coraz szerszemu i aktywnemu udziałowi w życiu społecznym. Wymaga to, z jednej strony, 
przygotowania społeczeństwa do takiej sytuacji, a z drugiej, przygotowania samych osób 
niepełnosprawnych do pełnienia różnych ról społecznych w lokalnym środowisku. 

Dane MOPS wskazują ponadto na znaczny problem dysfunkcyjności wielu rodzin. W 2014 roku 
z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych pomocy udzielono 1 667 osobom 
w 204 rodzinach. Bezradność ta często łączy się z innymi problemami, takimi jak: uzależnienia, 
przemoc, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezrobocie i ubóstwo. W wielu przypadkach 
trudno jest ustalić genezę kryzysowej sytuacji. Pomoc osobom z takimi problemami powinna być 
w odpowiedni sposób zaplanowana i skierowana przede wszystkim na eliminację przyczyn problemu, 
aby jej efekt nie był jedynie doraźny, ale możliwie jak najbardziej długofalowy.  

Analiza sytuacji demograficznej w mieście pokazała, że ponad 20% puławskiego społeczeństwa 
stanowią osoby po 60. roku życia. Szybki wzrost liczebności osób starszych rodzi potrzebę zwrócenia 
szczególnej uwagi na problemy tej grupy społecznej. Wśród najczęściej dostrzeganych problemów 
zdrowotnych i społecznych osób starszych wskazać należy na: samotność, występowanie wielu 
schorzeń, inwalidztwa i niepełnosprawności, ubóstwo, poczucie nieprzydatności, bezradności 
i zależności od innych osób. Występowanie tych problemów wskazuje na istniejące zjawisko 
marginalizacji osób starszych, czego przykładem może być stopniowe eliminowanie ich z aktywnego 
życia zawodowego i społecznego w momencie przekroczenia granicy wieku emerytalnego. 

Odpowiednie wykorzystanie aktywności fizycznej i społecznej osób starszych może nie tylko wpływać 
na utrzymanie ich w dobrej kondycji psychofizycznej, na odsunięcie perspektywy umieszczenia 
w placówce opiekuńczej, czy zapobieganie osamotnieniu, ale także służy przekazywaniu bogatego 
doświadczenia młodszym pokoleniom oraz budowaniu odpowiednich więzi międzypokoleniowych. 

Kolejną grupą wymagającą wsparcia jest niewątpliwie grupa osób uzależnionych. W 2014 roku 
z powodu alkoholizmu pomocą społeczną objęto 213 rodzin. Narkomania była natomiast powodem 
wsparcia 25 rodzin. Zaznaczyć należy jednak, że liczby te mogą nie oddawać w pełni skali tego 
negatywnego zjawiska, gdyż bardzo duża część osób uzależnionych i, niejednokrotnie, także ich 
rodzin nie zdaje sobie z tego faktu sprawy, neguje występowanie u nich choroby, w efekcie czego nie 
zgłaszają się po pomoc lub ją wręcz odrzucają. 

Występowanie różnego rodzaju uzależnień niesie za sobą szereg poważnych konsekwencji i sytuacji 
problemowych. Osoby uzależnione bardzo często, na skutek postępującej degradacji psychofizycznej, 
tracą zdolność do efektywnego funkcjonowania w rolach społecznych i zawodowych, tracą posiadane 
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miejsca pracy i mają ograniczone zdolności do skutecznego poszukiwania zatrudnienia. Problem 
uzależnień ma zatem bezpośrednie przełożenie na skalę zjawisk ubóstwa i bezrobocia. W części 
przypadków uzależnienie prowadzi do zrywania więzi z najbliższymi, utraty podstawowych źródeł 
wsparcia, a niekiedy także do bezdomności. 

3 Infrastruktura społeczna 

Na terenie Puław działalność oświatowa prowadzona jest w następujących placówkach: 

1. przedszkola: 

 Miejskie Przedszkole Nr 2 w Puławach, ul. Norblina 17, 
 Miejskie Przedszkole Nr 3 w Puławach, ul. Legionu Puławskiego 6, 
 Miejskie Przedszkole Nr 5 w Puławach, ul. Słowackiego 5a, 
 Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach, ul. C. K. Norwida 30, 
 Miejskie Przedszkole Nr 8 w Puławach, ul. C.K. Norwida 8, 
 Miejskie Przedszkole Nr 10 im. Marii Kownackiej w Puławach, ul. Karpińskiego 8, 
 Miejskie Przedszkole Nr 13 w Puławach, ul. Skłodowskiej 7b, 
 Miejskie Przedszkole Nr 14 im. Czesława Janczarskiego w Puławach, ul. Kołłątaja 17, 
 Miejskie Przedszkole Nr 15 w Puławach, ul. Leśna 14, 
 Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach, ul. Krańcowa 9, 
 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach, ul. Legionu Puławskiego 6, 
 Publiczne Przedszkole Integracyjne w Puławach, ul. Czartoryskich 21, 

2. szkoły podstawowe: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach, ul. Kaniowczyków 1, 
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach, Aleja Mała 10, 
 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach, ul. Jaworowa 5, 
 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach, ul. Zabłockiego 8, 
 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach, ul. Niemcewicza 4, 
 Szkoła Podstawowa Nr 10 im Adama Mickiewicza w Puławach, ul. 6 sierpnia 30, 
 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach, ul. Legionu Puławskiego 

8, 
 Społeczna Szkoła Podstawowa im. Chrystiana Piotra Aignera w Puławach, ul. Moniuszki 1, 

3. gimnazja: 

 Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Puławach, ul. 6 sierpnia 30, 
 Publiczne Gimnazjum Nr 2 (ZSO nr 2) w Puławach, ul. Wróblewskiego 11, 
 Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Noblistów w Puławach, ul. Legionu Puławskiego 8, 
 Publiczne Gimnazjum Nr 4 (ZSO nr 1) w Puławach, ul. Kaniowczyków 9, 
 Społeczne Gimnazjum im. Chrystiana Piotra Aignera w Puławach, ul. Moniuszki 1, 
 Gimnazjum Europejskie w Puławach, ul. Kowalskiego 3, 
 Gimnazjum Katolickie w Puławach, ul. Eustachiewicza 1, 
 I Gimnazjum dla Młodzieży z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Puławach, ul. IV 

Pułku Piechoty WP 17, 
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4. licea ogólnokształcące: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach, 
Partyzantów 16, 

 II Liceum Ogólnokształcące (ZSO nr 1) w Puławach, ul. Kaniowczyków 9, 
 III Liceum Ogólnokształcące (ZSO nr 2) w Puławach, ul. Wróblewskiego 11, 
 Liceum Ogólnokształcące (ZS nr 3) w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 
 Liceum Ogólnokształcące (ZST) w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 
 I Katolickie Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Puławach, ul. Eustachiewicza 1, 
 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Chrystiana Piotra Aignera w Puławach, 

ul. Moniuszki 1, 
 Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Puławach, ul. Kowalskiego 3, 

5. zespoły szkół: 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach, 
ul. Kaniowczyków 9, 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach, 
ul. Wróblewskiego 11, 

 Zespół Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, ul. Polna 18, 
 Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach, ul. Jaworowa 1, 
 Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 
 Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach, ul. Wojska 

Polskiego 7, 
 Zespół Szkół Specjalistycznych przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach, ul. Bema 1, 
 Zespół Szkół Europejskich w Puławach, ul. Kowalskiego 3, 

6. szkoły wyższe: 

 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Puławach, ul. Kołłątaja 64, 
 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej – Wydział Zamiejscowy w Puławach, 

7. szkoły artystyczne: 

 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Puławach, ul. Partyzantów 32, 

8. szkoły specjalne i ośrodki szkolno-wychowawcze: 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach, ul. Marii Grzegorzewskiej 3, 
 Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Siostry Klary Staszczyk OSB w Puławach, 

ul. Czartoryskich 5, 
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach, ul. Jaworowa 3, 
 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Puławach, ul. Partyzantów 28, 

9. inne placówki edukacyjne: 

 Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, ul. Norwida 8a, 
 Integracyjna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Puławach, ul. IV Pułku Piechoty WP 17, 
 Medyczne Studium Zawodowe w Puławach, ul. Mickiewicza 29, 
 Szkoły Policealne TEB Edukacja w Puławach, ul. Centralna 2a, 
 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach, ul. Kołłątaja 1, 
 Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach, ul. 6 sierpnia 5, 
 Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach, ul. Sieroszewskiego 1, 
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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach, ul. Królewska 19. 

Najważniejszą placówką ochrony zdrowia w Puławach jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej. Obecnie w szpitalu funkcjonuje 20 oddziałów oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Na 
terenie miasta funkcjonują także 42 placówki podstawowej opieki zdrowotnej, w tym 8 publicznych 
oraz 7 praktyk lekarskich. 

Organizacją życia kulturalnego zajmują się m.in. następujące placówki: 

 Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” 

POK „Dom Chemika” jest samorządową instytucją kultury oferującą różne formy spędzania czasu 
wolnego. W ramach Ośrodka funkcjonują zespoły amatorskiego ruchu artystycznego: Zespół Pieśni 
i Tańca „Powiśle”, Zespół Baletowy „Etiuda”, Studio Tańca „Pokus”, Puławski Teatr Amatora, Teatr 
Lalek „Muchomor”, teatr młodzieżowy SPUT oraz zespół wokalny seniorek „Puławianki”. Pod 
kierunkiem doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów rozwijają swe umiejętności wokaliści 
i recytatorzy. Działają tu również koła zainteresowań i kluby: Klub Twórców Ludowych, Klub Seniora, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub ONA Puławy oraz Pracownia Edukacji Plastycznej. Ośrodek 
zajmuje się organizacją imprez, koncertów, spektakli teatralnych i kabaretowych, a także pokazów 
filmów. Systematyczną działalność wystawienniczą prowadzi Puławska Galeria Sztuki. W Ośrodku 
mieści się ponadto Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta oraz Centrum Informacji Turystycznej. 

 Biblioteka Miejska w Puławach (Biblioteka Główna i 7 filii zlokalizowanych na terenach 
dużych osiedli mieszkaniowych) 

Biblioteka Miejska w Puławach jest drugą (obok POK „Dom Chemika”) samorządową instytucją 
kultury. Realizuje zadania z zakresu gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania 
materiałów bibliotecznych, prowadzenia działalności informacyjnej oraz popularyzacji czytelnictwa. 
Podstawowe działania podejmowane przez placówkę to: udostępnianie zbiorów na miejscu i na 
zewnątrz, wypożyczenia międzybiblioteczne, wypożyczenia „Książki mówionej” (nagrania dla osób 
niewidzących i niedowidzących), „Książka na telefon” (dostarczanie na życzenie czytelnikom starszym, 
chorym, niepełnosprawnym książki do domu), udzielanie informacji (bibliotecznych, 
bibliograficznych, rzeczowych z różnych dziedzin wiedzy), prowadzenie lekcji bibliotecznych, 
świadczenie usług bezpłatnego dostępu do Internetu, organizacja prelekcji, wykładów, spotkań 
autorskich, konkursów czytelniczych i plastycznych. 

 Muzeum Czartoryskich w Puławach 

Placówka działa od 2009 roku i jest oddziałem Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Stała 
wystawa prezentowana w Muzeum ukazuje najważniejsze aspekty dziejów i dziedzictwa kulturowego 
książąt Czartoryskich. Ekspozycja podzielona jest na dwie części – pierwsza prezentuje życie 
i osiągnięcia osób bezpośrednio związanych z Puławami w XVIII i na początku XIX wieku, druga 
ukazuje historię rodziny Czartoryskich po roku 1831, kiedy to zmuszeni zostali oni do opuszczenia 
swojej rodowej siedziby i udania się na emigrację. 

 Muzeum Regionalne PTTK im. Izabeli ks. Czartoryskiej 

Placówka prowadzona jest przez Zarząd Puławski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego. Zbiory muzeum liczą ok. 5 000 muzealiów z dziedziny archeologii, etnografii, historii, 
przyrody i sztuki. Muzeum ma do dyspozycji trzynaście pomieszczeń ekspozycyjnych o łącznej 
powierzchni ok. 700 m2. 
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W Puławach funkcjonują także Młodzieżowy Dom Kultury oraz osiedlowe domy kultury działające 
w ramach Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Placówki te prowadzą działania w zakresie 
organizacji spędzania wolnego czasu, organizacji imprez kulturalnych, występów artystycznych, 
wystaw, spotkań i prelekcji. 

Działalność kulturalną prowadzą także: Centralna Biblioteka Rolnicza – oddział w Puławach, 
Biblioteka Pedagogiczna, Muzeum Oświatowe oraz kino „Sybilla”. 

Puławską infrastrukturę sportową tworzą głównie: 

 Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny – trawiaste boisko piłkarskie 105x68 m z oświetleniem 
850 LUX, nagłośnieniem i monitoringiem, 400 – metrowa bieżnia okólna z 6-torami oraz 8-
torami o długości 110 m na prostej; stadion wyposażony jest w urządzenia do 
lekkoatletyki: dwie skocznie do skoku wzwyż i o tyczce, dwie rzutnie do pchnięcia kulą, 
dwie rzutnie do rzutu dyskiem i młotem, dwie rzutnie do rzutu oszczepem, dwie skocznie 
do skoku w dal i trójskoku; na wyposażeniu znajdują się także: telebim, elektroniczne 
tablice wyników, osiem szatni 50 m2 z zapleczem sanitarnym, administracyjnym 
i gospodarczym; stadion posiada 4 300 miejsc siedzących w tym 2 800 na trybunach 
zadaszonych; 

 50-metrowa pływalnia odkryta – 8-torowa z podgrzewaną wodą, 4 szatnie z zapleczem 
sanitarnym, 2 przebieralnie z zapleczem sanitarnym, zaplecze administracyjne; 

 Aquapark ze zjeżdżalniami, placem zabaw dla dzieci i boiskiem do gry w plażową piłkę 
siatkową; 

 Boczne boisko piłkarskie o sztucznej trawiastej nawierzchni – boisko o wymiarach 105x68 
m, oświetlenie 450 LUX, trybuny na 300 miejsc, cztery szatnie z zapleczem sanitarnym, 
gospodarczym i administracyjnym, zegar z elektroniczną tablicą wyników; 

 Hala sportowa – wielofunkcyjny obiekt sportowy, na który składają się: sala gier (boisko 
do piłki ręcznej, boisko do piłki koszykowej z koszami najezdnymi oraz 4 tablice 
treningowe na ścianach bocznych, boisko do piłki siatkowej, elektroniczna tablica 
wyników, trybuny na 600 miejsc siedzących), basen kryty (basenowa zjeżdżalnia wodna 
o długości 62,5 m, pływalnia 6-torowa o wymiarach 25x12,5 m, zakole przy pływalni 
o wymiarach 8x8 m, brodzik przeznaczony do nauki pływania, jacuzzi, bicze wodne, 
masaże, trybuny na 300 miejsc siedzących), siłownia męska, siłownia damska, sauna, 
kawiarnia, zaplecze techniczno-biurowe; 

 Korty tenisowe – pięć kortów o nawierzchni ceglastej; trybuny na 150 miejsc siedzących; 
 Marina Puławy; 
 Wypożyczalnia sprzętu wodnego; 
 Wypożyczalnia rowerów; 
 Wypożyczalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego; 
 Skate Park; 
 Wielofunkcyjne boisko na Skwerze Solidarności. 

4 Organizacje pozarządowe 

Organizacje pozarządowe, tzw. trzeci sektor, uzupełniają działania instytucji państwowych 
i prywatnych w zakresie pomocy i aktywizacji obywateli na różnych płaszczyznach życia. Jednostki te 

Id: 506A68C3-785E-4016-A40E-65115BDFA8EC. Podpisany Strona 252



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

 

Strona 252 z 275 

 

działają z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego, ich celem nie jest osiąganie 
zysku. Poniżej zaprezentowano wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Puław. 

Tabela_Zał 30: Organizacje pozarządowe w Puławach 
Obszar działalności Wyszczególnienie 

Edukacja 

 Puławskie Stowarzyszenie Liderów Oświaty „ECHO” 
 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji dzieci i Młodzieży „Euroszkoła” 
 Stowarzyszenie „W stronę nauki” 
 Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości” 
 Towarzystwo Szkolne „Nauka i Praca” 

Kultura i sztuka 

 Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego 
 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – 

Oddział przy parafii Św. Józefa w Puławach 
 Klub Puławy 
 Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Puławach 
 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Puławski 
 Puławskie Towarzystwo Muzyczne 
 Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych Stowarzyszenie 

„Grześ” 
 Stowarzyszenie Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej 
 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk” 
 Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” 
 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „Pogodne Życie 
 Stowarzyszenie RODZINA 
 Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje” 
 Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego 
 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oświatowego 
 Towarzystwo Przyjaciół Puław 
 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych – Koło w Puławach 

Opieka społeczna i ochrona 
zdrowia 

 Fundacja Pomocy Szpitalowi Puławskiemu 
 Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „BRATEK” 
 Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski przy Oddziale 

Miejskim TPD 
 Koło Rodziców Dzieci z Cukrzycą przy Polskim Stowarzyszeniu 

Diabetyków 
 Puławska Grupa Wsparcia Chorych na Stwardnienie Rozsiane 
 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Lublinie Zarząd Rejonowy 

w Puławach 
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 2 w Puławach 
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 14 w Puławach 
 Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia 

Społecznego Niesłyszących 
 Polski Związek Niewidomych Okręg w Lublinie Koło w Puławach 
 Puławskie Koło Osób z Chorobą Parkinsona 
 Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PAKT 
 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Potrzebujących Pomocy i Ich 

Rodzin „Tęcza” 
 Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
 Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego 
 Puławskie Stowarzyszenie „Razem na co dzień” 
 Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 
 Stowarzyszenie „CORDA CORDI” na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

w Puławach 
 Stowarzyszenie Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia „VIVUS” 
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Obszar działalności Wyszczególnienie 
 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Dajmy im 

Szansę” 
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy parafii 

Miłosierdzia Bożego 
 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Pomocy 

w Puławach 
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski 
 Towarzystwo Przyjaciół Ludzi Niepełnosprawnych „Misericordes” 

Przeciwdziałanie patologii 
społecznej 

 Fundacja „Praesterno” 
 Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Agape” 
 Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego 
 Służba Ratownicza Błękitnego Krzyża Oddział Puławski Śląskiej 

Fundacji ETOH – Błękitny Krzyż 
 Stowarzyszenie MONAR Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia 

Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR 
 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „Pogodne Życie” 
 Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dogoterapii „Niewidzialna Łapa” 
 Stowarzyszenie Pomocy Wychowawczej Rodzinie 
 Towarzystwo „Nowa Kuźnia” 

Sport, rekreacja, turystyka 

 Klub Sportowy „Azoty – Puławy” 
 Klub Sportowy „Pogoń” 
 Klub Sportowy „Centrum TANG SOO DO” 
 Klub Sportowy „Wisła” Puławy” 
 Klub Uczelniany AZS 
 Miejsko-Szkolny Klub Sportowy „Puławiak” 
 Oddział Zakładowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajobrazowego przy Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. 
 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Puławski 
 Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie – Koło Miasta 

Puławy 
 Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
 Puławski Szkolny Związek Sportowy 
 Szkolny Klub Tenisowy „SMECZ” 
 Uczniowski Klub Sportowy „Andros” 
 Uczniowski Klub Sportowy „Bursa – Puławy” 
 Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” 
 Uczniowski Klub Sportowy „Olympic” 
 Uczniowski Klub Sportowy „Piątka – Wisła” 
 Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Puławy 
 Uczniowski Klub Sportowy „Wisełka 1” 
 Uczniowski Klub Tenisowy „Chemik” 

Pozostałe organizacje 

 Cech Rzemiosł Różnych w Puławach 
 Chrześcijańska Służba Charytatywna, Filia w Puławach 
 Fundacja BezMiar 
 Fundacja Po Ludzku do Zwierząt – Przyjazna Łapa 
 Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” 
 Klub Puławy 
 Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych Koło Terenowe 

w Puławach; Lubelski Oddział Wojewódzki 
 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy 

w Puławach 
 Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie 
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Obszar działalności Wyszczególnienie 
Oddział Puławy 

 Stowarzyszenie Handlowców „CENTRUM” 
 Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości” 
 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Koło w Puławach 
 Związek Inwalidów Wojennych RP 
 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
 Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 

„Jaworzniacy” 
 Związek Sybiraków Oddział Rejonowy w Puławach 
 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału 

Źródło: Informacje Urzędu Miasta w Puławach 

5 Identyfikacja problemów w sferze społecznej 

Do głównych problemów Puław w sferze społecznej, zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonej 
analizy, należą: 

 spadek liczby mieszkańców miasta na przestrzeni ostatnich lat, 
 ujemny przyrost naturalny w ostatnich latach, 
 starzenie się społeczeństwa, 
 rosnący udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności i zwiększające się 

obciążenie demograficzne, 
 ujemne saldo migracji, 
 utrzymujące się bezrobocie, 
 znaczne bezrobocie strukturalne wynikające z niedopasowania kierunków kształcenia do 

aktualnych potrzeb rynku pracy, 
 trudności ze znalezieniem pracy bezpośrednio po ukończeniu edukacji przez osoby młode, 
 trudna sytuacja życiowa wielu rodzin spowodowana przede wszystkim przez: bezrobocie, 

ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwałą i ciężką chorobę, bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm oraz przemoc w rodzinie; 

 bierność znacznej części osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w dążeniu 
do poprawy swojej sytuacji życiowej; nasilenie występowania zjawiska postawy 
roszczeniowej; 

 zjawisko wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, chorych, starszych i ubogich. 

d. Sfera mieszkaniowa 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, ogólna liczba mieszkań w Puławach zwiększyła 
się na przestrzeni lat 2006-2013 o 5,48%. Tendencja wzrostowa dostrzegalna jest każdego roku 
badanego okresu. Na koniec 2013 roku w mieście istniało 19 570 mieszkań, w których funkcjonowało 
łącznie 67 316 izb. Wzrost ogólnej liczby lokali mieszkalnych przekłada się także na zwiększenie 
łącznej powierzchni użytkowej mieszkań. 

Stopień wyposażenia mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne jest bardzo wysoki. Prawie 100% 
lokali posiada wodociąg, a 93,43% mieszkań wyposażonych jest w łazienkę. System centralnego 
ogrzewania wytwarza ciepło w 97,05% ogólnej liczby mieszkań, natomiast gaz sieciowy 
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doprowadzony jest do 89,44% całkowitej liczby lokali. Poniżej przedstawiono charakterystykę 
zasobów mieszkaniowych w Puławach w latach 2006-2013. 

Tabela_Zał 31: Zasoby mieszkaniowe w Puławach, wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne 
w latach 2006-2013 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Zasoby mieszkaniowe 

Mieszkania 18 554 18 614 18 841 18 949 18 970 19 139 19 334 19 570 
Izby 62 910 63 234 64 095 64 568 65 024 65 675 66 472 67 316 

Powierzchnia użytkowa 
mieszkań (m2) 

1 029 831 1 037 417 1 057 723 1 068 501 1 071 143 1 083 743 1 099 399 1 115 764 

Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne 
Wodociąg 18 366 18 426 18 653 18 762 18 836 19 007 19 203 19 439 

Ustęp spłukiwany 18 180 18 240 18 467 18 575 18 783 18 954 19 150 19 386 
Łazienka 18 052 18 112 18 339 18 453 18 681 18 852 19 048 18 284 

Centralne ogrzewanie 17 750 17 810 18 037 18 152 18 389 18 560 18 756 18 992 
Gaz sieciowy 16 674 16 722 16 864 16 934 17 165 17 260 17 366 17 504 

Źródło: Dane GUS 

Według danych za 2013 rok, liczba mieszkań w Puławach przypadająca na 1 000 mieszkańców wynosi 
prawie 400 i jest wyższa niż w całym powiecie, województwie, czy kraju. Mniejsza jest natomiast 
przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania, jak również powierzchnia użytkowa 
przypadająca na 1 osobę. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela. 

Tabela_Zał 32: Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki dla Puław na tle powiatu, województwa i kraju w roku 2013 

Wyszczególnienie Miasto Puławy 
Powiat 

puławski 
Województwo 

lubelskie 
Polska 

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego 
mieszkania (m2) 

57,0 72,9 76,5 73,1 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 
1 osobę (m2) 

22,7 26,3 26,6 26,3 

Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców 398,6 360,4 348,3 359,9 

Źródło: Dane GUS 

O znacznej degradacji zasobu mieszkaniowego w Puławach świadczyć może fakt, że 7 na 10 
budynków mieszkalnych wybudowanych zostało w latach 80. i wcześniej. Problem ten dotyka jednak 
w różnym stopniu poszczególne części miasta, co zostało szczegółowo omówione w kolejnych 
rozdziałach. 

3. Raport z badania ankietowego przeprowadzonego 
w obszarach rewitalizacji 

Po wyznaczeniu obszarów rewitalizacji przystąpiono do realizacji badań pogłębionych wśród ich 
mieszkańców. Celem przeprowadzenia badań było określenie największych problemów o charakterze 
społecznym, gospodarczym, architektonicznym/przestrzennym oraz infrastrukturalnym 
obserwowanych na terenie miasta oraz w poszczególnych obszarach rewitalizacji, jak również 
wskazanie potencjałów tych obszarów.  

Ponadto badanie służyło poznaniu opinii mieszkańców obszarów rewitalizacji na temat dotychczas 
prowadzonych w mieście działań rewitalizacyjnych oraz możliwych barier w realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych na poszczególnych obszarach rewitalizacji. 
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Cel badania stanowiło także określenie deklaratywnej chęci bezpośredniego zaangażowania 
mieszkańców w działania realizowane na rzecz swojego osiedla, które będą prowadzone w kolejnych 
etapach procesu rewitalizacji miasta.  

Badanie przeprowadzono za pomocą metody ilościowej. Wykorzystaną techniką badawczą był 
wywiad kwestionariuszowy (PAPI z ang. Paper and Pencil Interview) w miejscach publicznych. 
Zastosowano losowo-warstwowy dobór próby, uwzględniając informacje na temat płci, wieku oraz 
miejsca zamieszkania respondentów (obszar). 

Badania zostały przeprowadzone przez ankieterów terenowych w okresie 06.05.-13.05.2016. wśród 
dorosłych mieszkańców obszarów: 

 Obszar A: Centrum (ulice: Kowalskiego, Niemcewicza, Polna, Prusa, Wróblewskiego, część 
Alei Partyzantów oraz części ulic: Karpińskiego, Lubelskiej, Olszewskiego, Skłodowskiej-
Curie, Wojska Polskiego); 

 Obszar B: Włostowice (rejon ulic Romów i Norblina); 
 Obszar C: os. Niwa (ulice: Kaniowczyków, Norwida, Saperów Kaniowskich, Pszczela 

i Sadowa); 
 Obszar D: Wólka Profecka (ulice: Wólka Profecka, Dęblińska, Szwedzka, Młyńska, 

Dęblińska, Długa); 
 Obszar E: Osada Pałacowo-Parkowa (ulice: Czartoryskich, Piłsudskiego, 4 Pułku Piechoty 

Wojska Polskiego, Kazimierska oraz Głęboka). 
Narzędzie badawcze – kwestionariusz wywiadu – zawierał 14 pytań zasadniczych oraz 5 pytań 
metryczkowych.  

a. Charakterystyka badanej zbiorowości 

W badaniu sondażowym wzięło udział 400 mieszkańców obszarów rewitalizacji4. Analiza 
podstawowych danych demograficznych pozwoli nieco przybliżyć ogólny profil badanej zbiorowości.  

W badaniu udział wzięło 212 kobiet oraz 188 mężczyzn. Strukturę badanych ze względu na płeć 
prezentuje poniższy wykres.  

                                                           
4 Liczebności w próbie odpowiadają strukturze badanej zbiorowości pod względem płci, wieku oraz miejsca 
zamieszkania (obszar).  
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Wykres_Zał 11: Struktura badanych ze względu na płeć 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Biorąc pod uwagę wiek, najwięcej badanych – niemal 60% - było w wieku 35-69 lat, osoby 
reprezentujące przedział wiekowy 18-34 lata stanowiły niemal 25% ogółu respondentów, zaś 
najmniej liczną grupą badanych były osoby w wieku 70 lat więcej (15,5%). 

Wykres_Zał 12: Struktura badanych ze względu na wiek 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Równie istotną cechą demograficzną charakteryzującą badaną zbiorowość jest wykształcenie. Wśród 
ankietowanych najwięcej osób posiadało wykształcenie średnie (47,6%), wykształcenie zawodowe 
uzyskała ponad 1/4 badanych (25,8%). Nieco mniej respondentów legitymowało się wykształceniem 
wyższym (19,0%), zaś najmniej liczna grupa to osoby z wykształceniem podstawowym lub bez 
wykształcenia (7,5%). 

Kobiety; 53,0%

Mężczyźni; 
47,0%

18-34 lata; 
24,8%

35-69 lat; 
59,8%

70 lat i więcej; 
15,5%
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Wykres_Zał 13: Struktura badanych ze względu na wykształcenie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Analiza sytuacji zawodowej badanej zbiorowości wykazała, iż niemal połowa respondentów to osoby 
pracujące (48,6%), z czego 37,8% to zatrudnieni na stałe, zaś 10,8% to pracujący dorywczo. Ponad 1/5 
ogółu respondentów to emeryci i renciści (21%). Osoby pozostające bez zatrudnienia stanowiły 12,5% 
wszystkich ankietowanych. Najmniej liczne grupy zawodowe to uczniowie i studenci (10,8%) oraz 
przedsiębiorcy (3%). Wśród osób wskazujących bycie w innej niż wymienione w kafeterii sytuacji 
zawodowej (4,3%) dominowały kobiety zajmujące się wychowaniem dzieci. 

Wykres_Zał 14: Sytuacja zawodowa badanych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

W badaniu udział wzięli mieszkańcy wszystkich obszarów rewitalizacji Miasta Puławy. Odsetek 
mieszkańców przebadanych na poszczególnych obszarach odpowiadał udziałowi mieszkańców tego 
obszaru w ogólnej liczbie mieszkańców terenów przeznaczonych do rewitalizacji. Szczegółowy udział 
procentowy prezentuje poniższy wykres. 
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Wykres_Zał 15: Miejsce zamieszkania badanych (obszar) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

b. Problemy obserwowane na terenie miasta i 
osiedla 

Pierwszy blok pytań dotyczył problemów o charakterze społecznym, gospodarczym, architektoniczno-
przestrzennym oraz infrastrukturalnym obserwowanych na terenie miasta i poszczególnych obszarów 
rewitalizacji. 

Z uzyskanych danych wynika, iż w opinii ankietowanych największym problemem o charakterze 
społecznym obserwowanym na terenie miasta jest przestępczość, wandalizm (30,3% wskazań). 
Wśród problemów społecznych badani często wymieniali również patologie społeczne (alkoholizm, 
narkomania, przemoc w rodzinie -27,5%), wysoki poziom bezrobocia (22,5%), biedę, ubóstwo (20,5%) 
oraz niski poziom bezpieczeństwa w mieście (19,8%). Problemem o innej specyfice, który znalazł się 
na trzecim miejscu pod względem częstości wskazań, była niewystarczająca lub źle ukierunkowana 
oferta kulturalna (26,8%). Ponadto respondenci dostrzegli występowanie problemu niskiego stopnia 
integracji społecznej mieszkańców (17,5%) oraz niedostatecznego poziomu współpracy instytucji 
publicznych z mieszkańcami (17,0%).  

Wśród innych problemów badani wymieniali starzenie się społeczeństwa oraz emigrację ludzi 
młodych do większych ośrodków miejskich i za granicę. Pełen rozkład procentowy odpowiedzi 
zawiera poniższy wykres. 

Obszar A; 55,8%

Obszar B; 5,5%

Obszar C; 26,0%

Obszar D; 4,0%

Obszar E; 8,8%
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Wykres_Zał 16: Jakie są Pana/Pani zdaniem największe problemy o charakterze społecznym obserwowane 
na terenie miasta? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o wskazanie, które z powyższych problemów 
obserwuje się na obszarze, który zamieszkują. 

Największym problemem o charakterze społecznym widocznym w obszarach B i D są patologie 
społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie – 43,5% i 33,3%). Ponadto na obszarach tych 
problem stanowi przestępczość, wandalizm (13,0%, 12,5%), a co za tym idzie - niski poziom 
bezpieczeństwa (15,2% i 16,7%). Obszary te dotyka również problem niskiego poziomu integracji 
społecznej mieszkańców (10,9%, 12,5%). Mieszkańcy obszaru C za główny problem społeczny uznają 
niewystarczającą bądź źle ukierunkowaną ofertę kulturalną (17,4%), przestępczość i wandalizm 
(14,7%) oraz niski poziom bezpieczeństwa (14,7%). Do największych problemów natury społecznej 
obszaru E zaliczyć można przede wszystkim niski stopień bezpieczeństwa (35,6%), niski stopień 
integracji mieszkańców (13,3%) oraz niezadowalającą ofertę kulturalną (13,3%). Obszar A zmaga się 
z problemami biedy/ubóstwa (12,0%), przestępczości (14,6%) oraz patologii społecznych (10,1%). 
Mieszkańcy dostrzegają również problem niezadowalającej oferty kulturalnej (11,0%).  
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kulturalna

Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, 
przemoc w rodzinie)

Przestępczość, wandalizm
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Tabela_Zał 33: Dostrzegane problemy o charakterze społecznym a miejsce zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

W kolejnym pytaniu badani zostali poproszeni o wskazanie problemów o charakterze gospodarczym 
występujących na terenie Puław. Z uzyskanych danych wynika, że najliczniejsza grupa respondentów 
(45,3%) za największy problem gospodarczy miasta uznaje niewystarczającą lub źle ukierunkowaną 
ofertę turystyczną. Niemal 1/3 badanych (31,8%) wyraża opinię, że problemem Puław jest słaba 
kondycja lokalnych przedsiębiorstw, zaś nieco ponad 1/4 uznaje, iż wsparcie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw jest niedostateczne (26,3%). W opinii 30,0% ankietowanych problemem 
gospodarczym dotykającym miasto jest jego niedostateczna promocja na zewnątrz. Niemal 10% 
ankietowanych przyczyn niezadowalającej sytuacji gospodarczej upatruje w niedostatecznym 
dostępie do terenów inwestycyjnych bądź nieprzygotowaniu tych terenów pod inwestycje (9,5%). 

Wykres_Zał 17: Które z problemów o charakterze gospodarczym występują na terenie Puław? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Wyszczególnienie Obszar A Obszar B Obszar C Obszar D Obszar E
Wysoki poziom bezrobocia 9,3% 10,9% 5,4% 0,0% 4,4%
Bieda/Ubóstwo 12,0% 0,0% 5,4% 12,5% 4,4%
Bezdomność 9,7% 0,0% 3,3% 0,0% 6,7%
Przestępczość, wandalizm 14,6% 13,0% 14,7% 12,5% 8,9%
Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, 
przemoc w rodzinie)

10,1% 43,5% 8,7% 33,3% 4,4%

Niski poziom bezpieczeństwa 5,1% 15,2% 14,7% 16,7% 35,6%
Niezadowalający dostęp do usług pomocy 
społecznej

2,8% 0,0% 3,8% 4,2% 0,0%

Niedostateczny dostęp do infrastruktury 
edukacyjnej

3,0% 2,2% 2,2% 4,2% 2,2%

Niski stopień integracji społecznej 
mieszkańców

4,9% 10,9% 9,2% 12,5% 13,3%

Niedostateczny poziom współpracy instytucji 
publicznych z mieszkańcami

6,3% 4,3% 7,6% 0,0% 4,4%

Niski poziom kapitału społecznego 6,5% 0,0% 3,8% 0,0% 2,2%
Niewystarczająca lub źle ukierunkowana 
oferta kulturalna

11,0% 0,0% 17,4% 4,2% 13,3%

Inne 4,7% 0% 4% 0% 0%

5,3%

9,5%

22,0%

26,3%

30,0%

31,8%

45,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Inne

Niedostateczny dostęp do terenów inwestycyjnych 
lub tereny nieprzygotowane pod inwestycje

Niski stopień przedsiębiorczości mieszkańców

Niedostateczne wsparcie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw

Niedostateczna promocja miasta na zewnątrz

Słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw

Niewystarczająca lub źle ukierunkowana oferta 
turystyczna 
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Niemal we wszystkich obszarach dominuje problem niewystarczającej lub źle ukierunkowanej oferty 
turystycznej z wykorzystaniem potencjału obszaru. W obszarze A respondenci dostrzegli również 
problem słabej kondycji przedsiębiorstw (22,4%) oraz niedostatecznego wsparcia dla małych 
i średnich przedsiębiorstw (16,3%). Największym problemem gospodarczym obszarów B i D jest, 
w opinii badanych, niski stopień przedsiębiorczości ich mieszkańców (odpowiednio 41,7% oraz 
88,2%). Obszar B dotyka również problem słabej kondycji przedsiębiorstw zlokalizowanych na tym 
terenie (16,7%). Ponadto w opinii respondentów oferta turystyczna jest niezadowalająca (33,3%). Na 
obszarach C i E mieszkańcy lokalizują również problemy niedostatecznego dostępu do terenów 
inwestycyjnych bądź ich nieprzygotowanie pod inwestycje (19,2% i 32,5%), niskiego stopnia 
przedsiębiorczości mieszkańców (14,4% i 7,5%) oraz słabej kondycji zlokalizowanych na tych terenach 
przedsiębiorstw (13,7% oraz 7,5%).  

Tabela_Zał 34: Dostrzegane problemy o charakterze gospodarczym a miejsce zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Kolejne pytania dotyczyły problemów o charakterze architektonicznym/przestrzennym. Ze 
zgromadzonych danych wynika, iż największym problemem architektonicznym/przestrzennym miasta 
jest w opinii respondentów niezadowalający poziom estetyki przestrzeni publicznej spowodowany 
zbyt dużą ilością reklam, graffiti (43,8%). Niemal 1/3 badanych wyraża opinię, iż Puławy zmagają się 
z problemem degradacji materialnej zabytków i innych obiektów dziedzictwa kulturowego (30,3%), 
zaś 1/5 ankietowanych dostrzega problem niszczejących budynków (20,8%). Co niezwykle ważne, 
niemal 1/4 respondentów (23,0%) jest zdania, że na terenie Puław nie występują problemy 
o charakterze architektonicznym/przestrzennym. Taki rozkład odpowiedzi pozwala przypuszczać, iż 
tego typu problemy nie są w opinii mieszkańców aż tak dotkliwe, jak problemy o charakterze 
społecznym, gospodarczym czy infrastrukturalnym.  

Wyszczególnienie Obszar A Obszar B Obszar C Obszar D Obszar E
Niski stopień przedsiębiorczości mieszkańców 7,5% 41,7% 14,4% 88,2% 7,5%
Słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw 22,4% 16,7% 13,7% 0,0% 7,5%
Niedostateczne wsparcie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw

16,3% 4,2% 9,6% 0,0% 2,5%

Niedostateczny dostęp do terenów 
inwestycyjnych lub tereny nieprzygotowane 
pod inwestycje

3,9% 0,0% 19,2% 0,0% 32,5%

Niewystarczająca lub źle ukierunkowana oferta 
turystyczna 

26,9% 33,3% 21,2% 5,9% 42,5%

Niedostateczna promocja na zewnątrz 12,5% 4,2% 11,0% 5,9% 7,5%
Inne 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nie wiem 5,5% 0,0% 6,8% 0,0% 0,0%
Brak problemów 0,6% 0,0% 4,1% 0,0% 0,0%
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Wykres_Zał 18: Które z problemów o charakterze architektonicznym/przestrzennym obserwowane na 
terenie miasta wymagają interwencji ze strony samorządu? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Największy problem obszaru A stanowi niezadowalający poziom estetyki przestrzeni publicznej 
spowodowany dużą ilością reklam i graffiti (25,5%). Badani są zdania, że problemem tego obszaru 
jest także degradacja materialna zabytków i innych obiektów dziedzictwa kulturowego (17,4%). 
Warto jednak podkreślić, że aż 26,5% respondentów z obszaru A uznało, że na tym terenie nie 
występują problemy architektoniczne/przestrzenne. 

Mieszkańcy obszarów D i B wyrażają opinię, iż obszary te są zaniedbane (23,5%, 11,4%), zarówno jeśli 
chodzi o tereny zielone (35,3%, 25,7%), jak i ulice i chodniki (23,5%, 37,1%).  

Na obszarze C główny problem stanowi niezadowalający poziom estetyki przestrzeni publicznej 
(29,6%), zły stan techniczny obiektów (19,8%) oraz brudne ulice i chodniki (15,4%). 

Dominującym problemem obszaru E jest w opinii badanej zbiorowości degradacja materialna 
zabytków i innych obiektów dziedzictwa kulturowego (52,5%). Respondenci dostrzegają również 
problem niszczejących budynków (15,0%) oraz zaniedbanych terenów zieleni (10,0%). Szczegółowy 
rozkład odpowiedzi zawarty został w poniższej tabeli. 

0,5%

1,8%

8,0%

10,0%

13,5%

13,8%

20,8%

23,0%

30,3%

43,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Inne

Zaniedbane osiedla

Zaniedbane tereny zieleni

Brudne ulice i chodniki

Brak centrum

Niszczejące budynki/Zły stan techniczny obiektów

Brak problemów

Degradacja materialna zabytków i innych obiektów 
dziedzictwa kulturowego

Niezadowalający poziom estetyki przestrzeni 
publicznej (reklamy, graffiti)
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Tabela_Zał 35: Dostrzegane problemy o charakterze architektoniczno-przestrzennym a miejsce zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Ostatnie pytania z tego bloku dotyczyły problemów o charakterze infrastrukturalnym 
obserwowanych na terenie miasta i poszczególnych obszarów. 

Ponad połowa badanych (51,8%) za największy problem infrastrukturalny miasta uznała 
niedostateczną liczbę miejsc parkingowych. Istotnym problemem jest także niedostateczny dostęp do 
infrastruktury dla rowerzystów (np. ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe) -35,3%. Nieco ponad 1/3 
respondentów za problem infrastrukturalny miasta uznała niedostateczny stan techniczny 
infrastruktury zdrowotnej i społecznej (33,5%). Ponadto ankietowani wskazywali na obecność 
w mieście problemu braku miejsc rekreacji i aktywizacji osób starszych (16,8%), niedostatecznego 
dostępu do terenów rekreacyjnych (parki, tereny do spacerów etc.) (16,3%) oraz niezadowalającego 
stanu technicznego i wyposażenia instytucji kultury, sportu i rekreacji (15,0%). 

Wykres_Zał 19: Które z problemów o charakterze infrastrukturalnym dostrzega Pan/Pani w mieście? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Wyszczególnienie Obszar A Obszar B Obszar C Obszar D Obszar E

Zaniedbane osiedla 2,0% 11,4% 5,6% 23,5% 0,0%
Niszczejące budynki/Zły stan techniczny obiektów 11,7% 2,9% 19,8% 5,9% 15,0%
Brudne ulice i chodniki 4,7% 37,1% 15,4% 23,5% 2,5%
Zaniedbane tereny zieleni 1,3% 25,7% 8,6% 35,3% 10,0%
Niezadowalający poziom estetyki przestrzeni 
publicznej  (reklamy, graffiti)

25,5% 11,4% 29,6% 5,9% 7,5%

Degradacja meterialna zabytków i innych 
obiektów dziedzictwa kulturowego

17,4% 2,9% 6,2% 0,0% 52,5%

Brak centrum 8,7% 8,6% 4,9% 5,9% 12,5%

Inne 2,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0%
Brak problemów 26,5% 0,0% 6,8% 0,0% 0,0%
Nie wiem/trudno powiedzieć 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0%
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Niedosteteczny stan infrastruktury technicznej (sieć 
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Zły stan dróg i chodników

Niedostateczny stan techniczny i wyposażenie instytucji 
kultury, sportu i rekreacji

Niedostateczny dostęp do terenów rekreacyjnych (parki, 
tereny do spacerów etc.)

Brak miejsc rekreacji i aktywizacji osób starszych

Niedostateczny stan techniczny infrastruktury 
zdrowotnej i społecznej

Niedostateczny dostęp do infrastruktury dla rowerzystów 
(np. ściezki rowerowe, miejsca postojowe)

Niedostateczna liczba miejsc parkingowych
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Dokonując analizy udzielonych odpowiedzi w podziale na poszczególne obszary można zauważyć, iż 
w opinii badanej zbiorowości największym problemem niemal wszystkich obszarów (poza obszarem 
D) jest niedostateczna liczba miejsc parkingowych.  

Ponadto główne problemy obszaru A stanowią niedostateczny stan techniczny infrastruktury 
zdrowotnej i społecznej (22,9%), niezadowalający dostęp do infrastruktury dla rowerzystów 
(np. ścieżki rowerowe, miejsca postojowe) - 16,4% - oraz brak miejsc rekreacji i aktywizacji osób 
starszych (9,4%). Poza niezadowalającą liczbą miejsc parkingowych w obszarze B badani dostrzegają 
także problem niedostatecznego dostępu do infrastruktury rowerowej (30,4%) oraz złego stanu dróg 
i chodników (23,9%). Mieszkańcy obszarów C i E za istotny problem infrastrukturalny uznają 
niezadowalający dostęp do infrastruktury rowerowej (21,5%, 18,2%) oraz niedostateczny stan 
techniczny infrastruktury zdrowotnej i społecznej (14,1%, 13,6%).  

Zamieszkujący obszar D wśród największych problemów infrastrukturalnych wskazują niedostateczny 
dostęp do infrastruktury dla rowerzystów (29,4%), zły stan dróg i chodników (17,6%), niedostateczną 
liczbę miejsc parkingowych (17,6%) oraz niedostateczny dostęp do boisk i placów zabaw (11,8%). 

Szczegółowe zestawienie uzyskanych odpowiedzi zawiera poniższa tabela. 

Tabela_Zał 36: Problemy o charakterze infrastrukturalnym a miejsce zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

c. Dostrzegany potencjał obszaru 

Po określeniu problemów, które obserwuje się na terenie miasta i poszczególnych obszarów, badani 
poproszeni zostali o wskazanie potencjałów zamieszkiwanego fragmentu miasta. Najczęściej 
wskazywanym przez respondentów potencjałem była dostępność terenów możliwych do 
zagospodarowania (na cele inwestycyjne, turystyczne, mieszkaniowe, rekreacyjne) – 32,0%. Nieco 
ponad 1/5 badanych za potencjał uznaje lokalizację na obszarze istotnych w skali miasta 
przedsiębiorstw (22,3%) oraz lokalizację miejsc/obiektów atrakcyjnych turystycznie (14,8%). Warto 
podkreślić, iż 11,5% badanych nie dostrzega żadnego potencjału swojego miejsca zamieszkania. 

Wyszczególnienie Obszar A Obszar B Obszar C Obszar D Obszar E

Zły stan dróg i chodników 3,6% 23,9% 9,8% 17,6% 4,5%
Niedostateczna liczba miejsc parkingowych 26,8% 32,6% 30,7% 17,6% 38,6%
Niedostateczny stan infrastruktury technicznej (sieć 
wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza etc.)

0,3% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0%

Niedostateczny dostęp do boisk, placów zabaw 4,4% 2,2% 5,9% 11,8% 6,8%
Niedostateczny dostęp do terenów rekreacyjnych 
(parki, tereny do spacerów etc.)

6,0% 4,3% 8,8% 5,9% 0,0%

Niedostateczny dostęp do infrastruktury dla 
rowerzystów (np. ścieżki rowerowe, miejsca postojowe)

16,4% 30,4% 21,5% 29,4% 18,2%

Brak miejsc rekreacji i aktywizacji dla osób starszych 9,4% 0,0% 4,4% 5,9% 11,4%
Niedostateczny stan techniczny i wyposażenie instytucji 
kultury, sportu i rekreacji

8,3% 6,5% 4,4% 5,9% 6,8%

Niedostateczny stan techniczny infrastruktury 
zdrowotnej i społecznej

22,9% 0,0% 14,1% 5,9% 13,6%

Inne 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Wykres_Zał 20: Jaki potencjał dostrzega Pan/Pani na obszarze, na którym Pan/Pani mieszka? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Dokonując analizy potencjałów poszczególnych osiedli można zauważyć, że największym potencjałem 
obszarów B, C i D jest, w opinii badanej zbiorowości, dostępność terenów możliwych do 
zagospodarowania (odpowiednio: 86,4%, 42,3%, 56,3%).  

Drugim pod względem częstości wskazań potencjałem obszarów C i D jest lokalizacja istotnych w skali 
miasta przedsiębiorstw (13,5%, 37,5%). W obszarze C dostrzega się ponadto wysoki poziom 
aktywności społecznej mieszkańców (10,6%).  

Lokalizacja istotnych w skali miasta przedsiębiorstw jest również największym atutem obszaru A 
(29,1%). Ponadto respondenci dostrzegają potencjał w dostępności na obszarze terenów możliwych 
do zagospodarowania (20,6%) oraz lokalizacji miejsc/obiektów atrakcyjnych turystycznie (16,6%). Ten 
ostatni jest równocześnie największym potencjałem obszaru E. Opinię taką wyraża 42,9% badanych 
mieszkańców. Na tym terenie potencjał stanowią również dostępność terenów możliwych do 
zagospodarowania (28,6%) oraz wysoki poziom aktywności społecznej mieszkańców (14,3%) 

Na brak potencjału w miejscu zamieszkania najczęściej wskazywali przedstawiciele obszaru C (14,4%), 
A (12,6%) oraz B (9,1%). Co ciekawe, odpowiedzi takiej nie udzielił żaden z mieszkańców obszaru E.  

Rozkład procentowy odpowiedzi zawiera poniższa tabela. 
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Tabela_Zał 37: Dostrzegany potencjał osiedla a miejsce zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

d. Dotychczas prowadzone w mieście 
działania rewitalizacyjne 

Bardzo ważna w perspektywie planowania działań rewitalizacyjnych jest ocena dotychczas 
zrealizowanych w ramach rewitalizacji przedsięwzięć. Opinie mieszkańców są niezwykle istotne, gdyż 
planowane działania powinny odpowiadać na faktyczne potrzeby społeczności lokalnej. 

Ze zgromadzonych danych wynika, iż zdecydowana większość badanych pozytywnie ocenia 
dotychczas prowadzone działania rewitalizacyjne. W opinii 5,5% badanych zrealizowano bardzo dużo 
wartościowych przedsięwzięć poprawiających jakość życia w mieście. Zdaniem 75,1% respondentów 
zrealizowano dużo przedsięwzięć odpowiadających na zapotrzebowania mieszkańców, choć wciąż 
dostrzega się wiele obszarów, w których konieczna jest interwencja. 

Negatywnie dotychczas realizowane działania rewitalizacyjne ocenia zaledwie 9,3% ankietowanych, 
spośród których 6,3% uważa, że większość podejmowanych działań jest niewłaściwie ukierunkowana, 
zaś 3,0% wyraża opinię, że wszystkie podejmowane działania są nieefektywne i nie odpowiadają one 
na faktyczne potrzeby mieszkańców. Trudności w udzieleniu odpowiedzi na pytanie wyraziło 10,1% 
badanych. 

Wyszczególnienie Obszar A Obszar B Obszar C Obszar D Obszar E

Wysoki poziom aktywności społecznej 
mieszkańców

4,9% 4,5% 10,6% 0,0% 14,3%

Wysoki poziom integracji społecznej 
mieszkańców

6,3% 0,0% 1,9% 0,0% 2,9%

Dostępność terenów możliwych do 
zagospodarowania

20,6% 86,4% 42,3% 56,3% 28,6%

Lokalizacja istotnych w skali miasta 
przedsiębiorstw

29,1% 0,0% 13,5% 37,5% 11,4%

Lokalizacja miejsc/obiektów atrakcyjnych 
turystycznie

16,6% 0,0% 6,7% 0,0% 42,9%

Inne 2,2% 0,0% 5,8% 0,0% 0,0%
Brak potencjału 12,6% 9,1% 14,4% 6,3% 0,0%

Nie wiem/trudno powiedzieć 7,6% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0%
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Wykres_Zał 21: Jak ocenia Pan/Pani dotychczas prowadzone w mieście działania rewitalizacyjne? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Wśród barier, które mogą utrudnić realizację działań rewitalizacyjnych na zamieszkiwanym osiedlu, 
respondenci najczęściej wskazywali brak środków finansowych (58,3%).  

W opinii badanej zbiorowości ograniczenie stanowić mogą również kwestie polityczne (6,0%) oraz 
nadmierna biurokratyzacja procesu realizacji działań rewitalizacyjnych (5,3%). Utrudnieniem 
w realizacji działań rewitalizacyjnych, zdaniem badanych, może być również niewłaściwe planowanie 
(3,0%) oraz fakt, iż dotychczas podejmowane przez władze działania nie odpowiadają na rzeczywiste 
potrzeby mieszkańców (2,3%), co powoduje obawy, że obecnie dostrzegane potrzeby również nie 
znajdą odzwierciedlenia w planowanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych. Ponadto przeszkodę 
stanowić może brak otwarcia na zmiany ze strony mieszkańców (1,0%). W opinii respondentów, 
ograniczeniem może być również brak poszanowania wprowadzonych usprawnień, wandalizm 
(1,0%). Aż 23,2% ankietowanych miało trudności z udzieleniem odpowiedzi na pytanie. 

Bardzo dobrze, 
zrealizowano 
bardzo dużo 

wartościowych 
przedsięwzięć 

poprawiających 
jakość życia w 
mieście; 5,5%

Raczej dobrze, 
zrealizowano dużo 

przedsięwzięć 
odpowiadających 

na 
zapotrzebowania 

mieszkańców, choć 
wciąż dostrzegam 
wiele obszarów, w 
których konieczna 
jest interwencja; 

75,1%

Raczej źle, 
większość działań 
jest niewłaściwie 
ukierunkowana i 
nie odpowiadają 
one na faktyczne 

potrzeby 
mieszkańców; 6,3%

Zdecydowanie źle, 
podejmowane 

działania są 
nieefektywne i nie 
odpowiadają na 

faktyczne potrzeby 
mieszkańców; 3,0%

Nie wiem/Trudno 
powiedzieć; 10,1%
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Wykres_Zał 22: Co może stanowić bariery w realizacji działań rewitalizacyjnych na obszarze, na którym 
Pan/Pani mieszka? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

e. Partycypacja społeczna mieszkańców 
obszarów rewitalizacji 

Ostatnie pytania skierowane do respondentów dotyczyły partycypacji społecznej w procesie 
rewitalizacji. Zapytani o chęć bezpośredniego zaangażowania się w działania realizowane na rzecz 
swojego najbliższego otoczenia badani najczęściej (71,5%) odpowiadali, że chętnie wezmą udział 
w realizacji konkretnych przedsięwzięć na rzecz osiedla, z czego 11,0% badanych zdecydowanie 
zaangażuje się w tego typu inicjatywy, zaś 60,5% raczej chce to zrobić. Niemal 1/5 ankietowanych 
(18,5%) nie chce wziąć udziału w działaniach na rzecz swojego osiedla, w tym 10,0% raczej nie, zaś 
8,5% - zdecydowanie nie. Wśród przyczyn niechęci zaangażowania się w działania rewitalizacyjne 
dominował brak czasu (50,0%) oraz podeszły wiek respondenta (28,4%). Trudności w udzieleniu 
odpowiedzi na pytanie wyraziło 10,0% ankietowanych. 

Brak środków 
finansowych; 58,3%

Brak otwarcia na zmiany ze 
strony mieszkańców; 1,0%

Biurokracja; 5,3%

Podejmowane przez 
władze działania nie 

odpowiadają na faktyczne 
potrzeby mieszkańców; 

2,3%

Niewłaściwe planowanie; 
3,0%

Brak poszanowania przez 
mieszkańców, wandalizm; 

1,0%

Nie wiem/trudno 
powiedzieć; 23,2%

Władze, polityka; 6,0%
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Wykres_Zał 23: Czy wyraża Pan/Pani chęć bezpośredniego zaangażowania się w działania realizowane na 
rzecz Pana/Pani osiedla w ramach procesu rewitalizacji np. udział w spotkaniach dotyczących rewitalizacji, 
budowa osiedlowego placu zabaw, organizacja osiedlowego festynu itp.? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w działaniach na rzecz swego najbliższego otoczenia 
poproszone zostały o określenie, w których aktywnościach uczestniczyłyby najchętniej. Uzyskane 
wyniki wskazują, iż preferowaną formą włączenia się w proces rewitalizacji jest udział w spotkaniach 
informacyjnych i warsztatowych (56,0%). Niemal 1/5 ankietowanych deklaruje chęć udziału 
w konsultacjach społecznych (19,5%). W organizację konkretnych przedsięwzięć na terenie swojego 
osiedla chciałoby włączyć się 12,7% respondentów. Zaangażowanie się w proces rewitalizacji poprzez 
zgłoszenie propozycji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego deklaruje 9,3%. Najmniejsze zainteresowanie 
badani okazują wobec udziału w Komitecie Rewitalizacji (2,5%).  

Wykres_Zał 24: W których aktywnościach uczestniczyłby/uczestniczyłaby Pan/Pani najchętniej? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych 

Zdecydowanie tak; 
11,0%

Raczej tak; 60,5%

Raczej nie; 10,0%

Zdecydowanie nie; 
8,5%

Nie wiem/Trudno 
powiedzieć; 10,0%

Udział w spotkaniach 
informacyjnych, 

warsztatowych; 56,0%

Organizacja 
konkretnych 

przedsięwzięć na 
terenie swojego 
osiedla; 12,7%

Zgłoszenie propozycji 
przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego; 
9,3%

Udział w 
konsultacjach 

społecznych; 19,5%

Udział w Komitecie 
Rewitalizacji; 2,5%
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Załącznik 2 Raport z konsultacji społecznych 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do 
roku 2020 z perspektywą do 2030 r.  

Konsultacje społeczne stanowiły ostatni etap opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Puławy. Celem ich przeprowadzenia było zaprezentowanie projektu dokumentu oraz zebranie od 
interesariuszy rewitalizacji uwag i opinii. 

Konsultacje społeczne odbyły się w okresie od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 6 grudnia 2016 r. 
w formie:  

 debaty publicznej z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającej omówienie projektu 
dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy oraz wyrażenie opinii i uwag; 
debata publiczna odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy w dniu 
29 listopada 2016 r. w godz. 16:00-18:00; 

 zbierania uwag i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza 
konsultacyjnego; uwagi można było zgłaszać drogą elektroniczną na adres 
projekty@um.pulawy.pl, drogą korespondencyjną oraz bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej 
Urzędu Miasta Puławy w terminie od 22 listopada 2016 r. do 6 grudnia 2016 r. 

Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.”, 
materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny były dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Puławy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy oraz w Wydziale 
Rozwoju Miasta Puławy (pokój 208) w godzinach pracy Urzędu. 

O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich będą one prowadzone, powiadomiono 
w sposób zapewniający udział w nich możliwie szerokiego grona interesariuszy poprzez Ogłoszenie 
Prezydenta Miasta Puławy w Biuletynie Informacji Publicznej, ogłoszenie na portalu internetowym 
Urzędu Miasta Puławy, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz publikację spotu reklamowego.  

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Puławy wpłynęły 3 formularze z opiniami i uwagami. 
Otrzymane sugestie i propozycje zostały przeanalizowane przez zespół opracowujący dokument 
i w uzasadnionych przypadkach uwzględnione. Raport z konsultacji społecznych udostępniono 
niezwłocznie po ich przeprowadzeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy w zakładce 
„Rewitalizacja Miasta Puławy”. 

Id: 506A68C3-785E-4016-A40E-65115BDFA8EC. Podpisany Strona 275



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

 

Strona 275 z 275 

 

Załącznik 3 Mapa: Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszarów rewitalizacji  
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