Podsumowanie etapu zgłaszania propozycji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych przez interesariuszy rewitalizacji na
potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.

Puławy, 26.09.2016 r.

Wstęp
Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć przez interesariuszy stanowiło kolejny etap opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
Dokument ten stanowił będzie narzędzie wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta
z sytuacji kryzysowej oraz umożliwi ubieganie się o środki finansowe na realizację konkretnych
przedsięwzięć.
Interesariusze rewitalizacji mieli możliwość zgłaszania własnych propozycji inicjatyw w okresie
30 sierpnia – 20 września 2016 r. drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty oraz osobiście.
Trzytygodniowy okres naboru przedsięwzięć poprzedziły warsztaty rewitalizacyjne, podczas
których zainteresowani uzyskali informacje na temat możliwości zgłaszania własnych projektów
do LPR Miasta Puławy, pozyskiwania środków na ich realizację oraz prawidłowego wypełnienia
formularza zgłaszania przedsięwzięć. Dla osób przygotowujących propozycje przedsięwzięć
w dniach 7 i 14 września prowadzono również indywidualne konsultacje, w ramach których
zainteresowani uzyskali wsparcie w przygotowaniu propozycji przedsięwzięć oraz pomoc
w prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
Przed przystąpieniem do tego etapu opracowania LPR oraz w trakcie trwania naboru
prowadzona była kampania informacyjna wśród mieszkańców, której cel stanowiło zachęcenie
jak najszerszej grupy interesariuszy do zgłaszania własnych pomysłów działań rozwojowych.
W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Puławy wpłynęły 43 formularze zgłoszeniowe.
Zestawienie zgromadzonych propozycji przedsięwzięć zaprezentowano w dalszej części
opracowania. Wszystkie inicjatywy zostaną uwzględnione w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
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Zestawienie propozycji przedsięwzięć zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji
w okresie 30 sierpnia – 20 września 2016 r.
L.p.

Nazwa podmiotu
zgłaszającego

Tytuł projektu

Przedmiot projektu
Rewitalizacja
mieszkańców


1.

Gmina Miasto Puławy

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






terenów

miejskich

dla

2.

Gmina Miasto Puławy

Rewitalizacja terenów po
dawnym dworcu PKS dla
rozwoju funkcji centrotwórczych

Szacowana

A

9 300 000 zł

A

20 000 000 zł

wartość
projektu

potrzeb

utworzenie miejsc do aktywności fizycznej,
rozwijania sportu, rekreacji, integracji
społecznej poprzez:
przebudowa
–
budowa
od
nowa
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wraz
z zagospodarowaniem terenu, w tym zieleni
i budowa monitoringu na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej
Nr 6
przebudowa Ogródka Jordanowskiego w tym m.in. modernizacja – budowa
Skateparku
działania aktywizacyjne - organizacja imprez
o charakterze sportowym, edukacyjnym,
integracyjnym, profilaktycznym

Rewitalizacja
obszaru
dawnego
autobusowego wraz z terenami przyległymi

Numer
obszaru
rewitalizacji

dworca

1. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej
dla obszaru np. w formie konkursu urbanistycznoarchitektonicznego.
2. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
dla przyjętych rozwiązań wraz z pozyskaniem
partnerów dla realizacji przedsięwzięcia.

3. Budowa nowych i przebudowa istniejących
budynków wraz z zagospodarowaniem terenów
przyległych
o
funkcjach
centrotwórczych
i komunikacyjnych.



3.

4.

Powiat Puławski

Powiat Puławski

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

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

Aktywizacja mieszkańców w zakresie
rozpoczęcia działalności gospodarczej na
zrewitalizowanym terenie
Poprawa
odbioru
społecznego
zrewitalizowanego obszaru

Rozbudowa budynku Powiatowego Urzędu Pracy
w zakresie niezbędnym do aktywizacji osób
bezrobotnych.
Roboty budowlane mające na celu zwiększenie
powierzchni do aktywizacji osób bezrobotnych oraz
dostosowanie do wymogów warunków prowadzenia
usług rynku pracy.
Roboty
restauratorskie
i
konserwatorskie
zdegradowanego budynku MDK w Puławach
Utworzenie ścieżki dydaktycznej na terenie MDK
Rewitalizacja nasadzeń roślinnych i pielęgnacja
drzew.
Roboty restauratorskie i konserwatorskie na terenie
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.
Działania obejmą również remont boiska na terenie
zdegradowanym (przewrócenie pierwotnej funkcji
boisku z poliuretanu), wykonanie siłowni na świeżym
powietrzu w nieużytkowanym miejscu, odnowienie
ścieżek komunikacyjnych, modernizację oświetlenia,
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A

2 555 000 zł

A

3 444 882 zł

wymianę ogrodzenia.
Działania rewitalizacyjne na obszarze nieobjętym
nadzorem konserwatorskim (ZST, RCKU, CKZ, RCKU)
w celu zapewnienia spójności obszaru i ujednolicenia
tkanki miejskiej działania zostaną zaprojektowane
i przedstawione razem. Na niektórych budynkach
przewidziany jest montaż ogniw fotowoltaicznych
w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.
W skład działań na tym obszarze wchodzi
odnowienie i modernizacja ścieżek komunikacyjnych,
modernizacja oświetlenia na obszarze, wymiana
ogrodzenia. W celu poprawy ochrony środowiska
nastąpi właściwe odprowadzenie zalegających wód
deszczowych z obszaru w tym budynku szkoły ZST
oraz zwiększenie jakości tego budynku poprzez
wykonanie opaski.
Działania uzupełniające mogące wpłynąć na cele
rewitalizacji:
Remont dachu budynku szkoły I LO
Szkolenia ogólne dla uczniów i nauczycieli
Szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli
Szkolenia zawodowe dla dorosłych
Termomodernizacja szkoły (zadanie wykonane przez
CKZ)

5.

Powiat Puławski

Rewitalizacja obszaru Zespołu
Szkół Nr 1 w Puławach

Modernizacja boiska (obecne boisko ziemne,
niespełniające
standardów,
przywrócenie
pierwotnych
funkcji
użytkowych)
poprawa
bezpieczeństwa uczniów oraz mieszkańców osiedla
/dzieci/ korzystających z boiska)
Budowa podjazdu do wejścia do szkoły dla osób
niepełnosprawnych wraz z modernizacją parkingu
(dwa
parkingi)
(usprawnienie
dla
osób
niepełnosprawnych), (stan techniczny parkingów jest
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A

983 000 zł

zły, występują ubytki w trylince, co utrudnia dojazd
osobom niepełnosprawnym, rowerom, na których
przyjeżdżają uczniowie, pojazdom), (budowa
podjazdów dla osób niepełnosprawnych z każdego
parkingu)
Budowa ogrodzenia wokół szkoły wraz z wymianą
bram wjazdowych, (zwiększenia bezpieczeństwa
uczniów)
Wymiana chodników z płyt chodnikowych na kostkę
(usprawnienie dla osób niepełnosprawnych, poprawa
stanu środowiska poprzez właściwy odpływ wód
opadowych)
Wymiana oświetlenia (latarni) przy chodnikach
(stare oświetlenie nieenergooszczędne, stwarzające
potencjalne niebezpieczeństwo)
Rozbudowa
i
modernizacja
monitoringu
zewnętrznego szkoły (poprawa bezpieczeństwa
uczniów oraz wszystkich osób korzystających
z infrastruktury)

6.

7.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Puławach

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Puławach

Rewitalizacja terenu przy POZ nr
1 w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Puławach przy ul. Bema 1
poprzez stworzenie ogólnie
dostępnych miejsc
parkingowych oraz
rewaloryzację istniejących
terenów zielonych

Zagospodarowanie terenu znajdującego się przy
Przychodni rejonowej nr 1 w SPZOZ Puławy

Rewitalizacja terenu przy POZ nr
2 w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Puławach przy ul. Bema 1
poprzez stworzenie ogólnie
dostępnych miejsc

Zagospodarowanie terenu znajdującego się przy
Przychodni rejonowej nr 2 w SPZOZ Puławy










Wykonanie parkingu
Dostawa i montaż obiektów małej
infrastruktury(m.in. ławki)
Prace związane z rewaloryzacją istniejącego
terenu zielonego
Nasadzenie drzew, krzewów i roślin

Wykonanie parkingu
Prace związane z rewaloryzacją istniejącego
terenu zielonego
Nasadzenie drzew, krzewów i roślin
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A

175 000 zł

A

65 000 zł

parkingowych oraz
rewaloryzację istniejących
terenów zielonych

8.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Puławach

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

Zagospodarowanie terenu znajdującego się przy
Przychodni Specjalistycznej w SPZOZ Puławy







Zwiększenie powierzchni parkingu poprzez
likwidację
chodnika
przy
budynku
parterowym(dawna poradnia P/Gruźlicza)
i wyrównanie do obrzeży placu
Wymiana płyt na chodnikach i parkingu oraz
modernizacja schodów wejściowych i wjazdu
dla osób niepełnosprawnych
Wykonanie miejsc postojowych dla rowerów
Rewaloryzacja istniejącego terenu zielonego
(nasadzenie krzewów oraz zamontowanie
ławek zarówno od ulicy Centralnej jak
i Polnej)

A

89 000 zł

A

133 000 zł

Zagospodarowanie terenu znajdującego się przy
Szpitalu Specjalistycznym w SPZOZ Puławy

9.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Puławach

Rewitalizacja terenu przy
SZPITALU w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Puławach przy
ul. Bema 1 poprzez
rewaloryzację istniejących
terenów zielonych oraz
stworzenie bezpiecznych ciągów
komunikacyjnych

1. Likwidacja ogrodzenia/siatki metalowej od ul.
Partyzantów
2.
Realizacja
szerokich
deptaków
spacerowych(swobodne/bezpieczne poruszanie się
osób na wózkach inwalidzkich)
3. Modernizacja zjazdu do parku z Oddziału
Dziecięcego- możliwość wyjścia dla dzieci
4. Utworzenie możliwości wyjścia do parku/patio dla
pacjentów
Szpitala
z
poziomu
niskiego
parkingu/szerokie drzwi wyjazdowe do ogrodu
5. Zagospodarowanie zielenią działki pomiędzy
Szpitalem a ulicą Partyzantów- rewaloryzacja terenu
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6. Utworzenie przestrzeni zieleni z ławkami/ew.
stolikami
7.
Wytworzenie
ciągów
bezpiecznych dla pacjentów
Szpitalnych A, B, C

komunikacyjnych
wokół Pawilonów

8. Utworzenie mini ogrodu w patio przy Poradni
Onkologicznej
Poprawa efektywności energetycznej budynków.

10.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Puławach

Kompleksowa
termomodernizacja budynków
Specjalistycznego Szpitala w
Puławach należącego do SPZOZ
w Puławach

Pracami termomodernizacyjnymi zostanie objętych 6
obiektów Szpitala SPZOZ w Puławach:
-pawilon A
-pawilon B
-pawilon diagnostyczny D
-kuchnia

A

10 263 067 zł

A

50 194 901,12 zł

-łącznik
-pawilon administracyjny

11.

Gmina Miasto Puławy

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

Zwiększenie aktywnego udziału społeczeństwa
w kulturze poprzez przebudowę POK „Dom
Chemika”, poprawa efektywności wykorzystania
energii
poprzez
wykonanie
głębokiej
termomodernizacji budynku, zagospodarowanie
terenu wokół POK „Dom Chemika”.
Połączenie ośrodka kultury z Mediateką

12.

Zarząd Dróg Miejskich
w Puławach

Światło i dźwięk - Przebudowa
fontanny na Placu im. F. Chopina
wraz z iluminacją

Przebudowa elementów placu im. F. Chopina, w tym
budowa nowej multifunkcyjnej fontanny oraz
przebudowa oświetlenia przystosowanego do
pokazów iluminacyjnych

A

1 500 000 zł

13.

Zarząd Dróg Miejskich
w Puławach

Zielone płuca miasta Zagospodarowanie skweru przy
ul. Prusa/Wróblewskiego w
Puławach

Zagospodarowanie wolnej przestrzeni
międzyosiedlowej w formie skweru rekreacyjnowypoczynkowego

A

650 000 zł

14.

Zarząd Dróg Miejskich

Budowa ciągu pieszo-jezdnego

Wybudowanie ok. 210 mb ciągu pieszo- jezdnego

A
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160 000 zł

w Puławach

15.

16.

17.

Powiat Puławski

Powiat Puławski

Przedsiębiorstwo
„Nieruchomości
Puławskie” Sp. z o.o.
w Puławach
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Puławach

od ul. Karpińskiego do Parku
Solidarności

Nowoczesne centra edukacji
zawodowej w Powiecie
Puławskim

Mój powiat – uczy, dokształca,
rozwija

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.

Przedmiotem projektu będą m.in. dodatkowe zajęcia
specjalistyczne dla uczniów, kursy dla uczniów dające
dodatkowe uprawnienia, współpraca szkół objętych
projektem ze szkołami wyższymi w zakresie
aktualizacji ich wiedzy (studia podyplomowe
i szkolenia), współpraca szkół objętych projektem
z pracodawcami w zakresie organizacji dodatkowych
staży/praktyk oraz wyposażenie pracowni szkolnych
w nowoczesny, dostosowany do potrzeb rynku pracy
sprzęt i wyposażenie.


Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu mieszkańców
osiedla Romów wraz z poprawą
atrakcyjności osiedla

Ponad 2 miliony
złotych na
obszarach
wyznaczonych do
rewitalizacji.






Poprawa stanu technicznego, estetyki
budynków, oszczędność energii
Poprawa
warunków
mieszkaniowych
poprzez likwidację przyczyny zawilgocenia
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Przeciwdziałanie
przekształcaniu
się
obszarów budynków komunalnych w slumsy
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej,
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AiE

Całość projektu
obejmująca również
działania poza
obszarami
rewitalizacyjnymi:
3 552 818,57 zł
Nieco ponad milion
złotych na
obszarach
wyznaczonych do
rewitalizacji.

AiE

Całość projektu
obejmująca również
działania poza
obszarami
rewitalizacji:
1 566 081,18 zł

B

2 855 000 zł



urządzenie terenów rekreacyjnych
Utworzenie
placówki
infrastruktury
społecznej – Ośrodka Aktywności

Poprzez:








18.

19.

Zarząd Dróg Miejskich
w Puławach

Zarząd Dróg Miejskich
w Puławach

Budowa drogi w ulicy Kowalskiej
na odcinku od ul. Kilińskiego do
ul. Powstańców Listopadowych

Budowa drogi w ulicy Norblina
na odcinku od stacji trafo do ul.
Romów

termomodernizację i remonty budynków
przy ul. Romów 11 i Norblina 119
rozbudowę budynku mieszkalnego przy
ul. Norblina 123 w celu wykonania
świetlicy
osiedlowej
dla
dzieci,
młodzieży i dorosłych
wykonanie
parkingu
naprzeciw
budynków pry ulicy Norblina 121, 123
wykonanie oświetlenia i monitoringu
osiedla
wykonanie siłowni na zewnątrz
urządzenie zieleni, wyposażanie w ławki,
śmietniczki itp.

Budowa ok. 407 m drogi z infrastrukturą techniczną

B

1 050 000 zł

B

940 000 zł

C

450 000 zł

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

20.

Puławska Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

Poprawa funkcjonalnego i estetycznego wyglądu
terenów zamieszkałych poprzez zaprojektowanie
i wykonanie nowej kompletnej szaty roślinnej
w osiedlach
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21.

22.

Puławska Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

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) na terenie
obszaru „C”

C

600 000 zł

Puławska Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

Kompleksowe zagospodarowanie wydzielonej działki
gruntu o pow. około 2 300 m2 na działalność
rekreacyjno – sportowo – wypoczynkową.

C

300 000 zł

Aktywizacja mieszkańców osiedla Niwa i Norwida
pod względem udziału w wydarzeniach
edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych,
prozdrowotnych
1.
Zorganizowanie koła szachowego dla różnych
grup wiekowych (nauka gry w szachy, turnieje i
sparingi)
2.
Zorganizowanie kółka teatralnego dla dzieci
3.
Warsztaty rękodzielnicze ( dla chętnych bez
ograniczeń wiekowych)
- „Decoupage – też potrafię”
- zdobienie artystyczne metodą Powertex
4.
Kurs malarstwa dla dorosłych (poznawanie
różnych technik )
5.
Zajęcia plenerowe fitness pod kierunkiem
instruktora – dla wszystkich chętnych
6.
Wyjazd Klubu Seniora do teatru w Lublinie
7.
Wycieczka turystyczno-krajoznawcza Klubu
Seniora
8.
Festyn z okazji otwarcia skweru z siłownią
plenerową na os. Norwida

C

53 100 zł

- wykonanie zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA
z dnia 24.VII.2009 ( Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030)
dróg pożarowych, zapewniających dojazd służbom

C

5 000 000 zł

23.

Puławska Spółdzielnia
Mieszkaniowa

24.

Puławska Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

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

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.

25.

26.

Puławska Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Zarząd Dróg Miejskich
w Puławach

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

Pokochać ruch zagospodarowanie Błoni
miejskich w Puławach

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

C

250 000 zł

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, wodopoje, pergole, murki, trejaże, itp.
Układ komunikacyjny sprzyjający spacerom, jeździe
na rowerze, rolkach, deskorolkach. Wydzielenie
„parku dla psów” i jego wyposażenie. Budowa
pawilonu skupiającego funkcje ogólnodostępnej
toalety, pomieszczeń magazynowych, technicznych
i socjalnych. Urozmaicenie rzeźby terenu i
wprowadzenie różnorodnej roślinności w celach
stworzenia miejsc bytowania organizmów
pożytecznych: owady, ptaki, drobne ssaki).
Stworzenie miejsca pod scenę muzyczną, kino
plenerowe.

C

5 000 000 zł
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27.

28.

29.

30.

Zarząd Dróg Miejskich
w Puławach

Zarząd Dróg Miejskich
w Puławach

Zarząd Dróg Miejskich
w Puławach

Gmina Miasto Puławy

Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej od ul. Sikorskiego
do ul. Sadowej

Przebudowa drogi w ulicy
Sadowej

Budowa ciągu pieszorowerowego od ul. Saperów
Kaniowskich do ul. Pszczelej

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

Budowa kanalizacji deszczowej
Przebudowa oświetlenia ulicznego,
Przebudowa drogi: jezdni, zatok parkingowych
i chodników

C

1 032 000 zł

Przebudowa istniejącej drogi gminnej na długości ok.
80 m
 przebudowa jezdni, chodników wewnętrznej
na dł. 80 m
 przebudowa miejsc postojowych
 budowa nowych miejsc parkingowych,
zjazdów, odwodnienie
 budowa oświetlenia ulicznego

C

290 000 zł

- budowa chodnika
- budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej
- budowa oświetlenia ulicznego
- przebudowa ogrodzenia

C

422 000 zł

C

9 176 900 zł

Rewitalizacja terenów miejskich dla potrzeb
mieszkańców –modernizacja przestrzeni miejskiej
z naciskiem
na
utworzenie
przestrzeni
o zróżnicowanym charakterze z przeznaczeniem dla
różnych
grup
wiekowych
na
obszarze
rewitalizowanym
1. Urządzenie skweru osiedlowego z miejscem do
rekreacji czynnej i biernej dla
różnych grup wiekowych na działce o nr 3087/61 (o
pow. 3161,13) oraz zieleńca.
Dwa place wypoczynkowe z niewielkim placem
zabaw oraz dwa place rekreacji
czynnej – siłownia zewnętrzna i zespół drabinek –
skwer wykonano w latach 2015 – 2016
2. Utworzenie deptaka w strefie frontowej szkoły
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wraz z wydłużeniem go do zieleńca.
3. Utworzenie spójnej przestrzeni poprzez nadanie jej
elementów charakterystycznych w postaci faliście
biegnącej alei oraz przez nieregularny układ
drzew o różnorodności gatunkowej.
4. Wydzielenie i budowa parkingów na terenie szkoły.
Budowa 45 miejsc parkingowych – w trakcie
realizacji.
5. Budowa wielofunkcyjnego, publicznego placu
zabaw przeznaczonego dla różnych grup wiekowych
dzieci wraz z miejscem rekreacji biernej. Plac z
utwardzoną nawierzchnią przeznaczony na
organizowanie imprez plenerowych oraz plac
zabaw składający się z kilku wnętrz o różnych
funkcjach zabawowych.
6. Budowa kompleksu boisk: boiska do piłki nożnej z
trawy sztucznej wraz z piłkochwytami, boiska
wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki, do
piłki siatkowej plażowej wraz z wyposażeniem oraz
bieżni lekkoatletycznej. Na boisku będzie można grać
okazjonalnie w tenisa ziemnego, badmintona i inne
gry zespołowe – w trakcie realizacji.
7. Zagospodarowanie dziecińca szkolnego poprzez
zmianę jego funkcji na plac edukacyjno – rekreacyjny.

31.

Zarząd Dróg Miejskich
w Puławach

Budowa i rozbudowa drogi w
ulicy Norwida

8. Modernizacja (wymiana nawierzchni, urządzeń
zabawowych, roślinności) placu zabaw oraz
zagospodarowanie wewnętrznego patio przedszkola
oraz budowa parkingu przy przedszkolu – plac zabaw
zrealizowany.
9. Działania aktywizujące – organizacja imprez o
charakterze sportowym, edukacyjnym,
integracyjnym, profilaktycznym.
Budowa i rozbudowa drogi o łącznej długości 900 m
Zadanie wykonywane w II częściach. W ramach I
części wykonywana jest przebudowa ul. Norwida na
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C

2 833 000 zł

odcinku od bloku nr 27 do działki nr 1229/28 (przy
ZSO nr 1) z drogą poprzeczną pomiędzy ZSO nr a ul.
Lubelską oraz budowa nowego włączenia ul.
Norwida do ul. Lubelskiej w skrzyżowaniu z ul. GrotaRoweckiego.
Zakres robót obejmuje:
- roboty drogowe,
- kanalizację deszczową,
- oświetlenie uliczne,
- kanał technologiczny,
- przebudowę sygnalizacji świetlnej,
- przebudowę kolizji: elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i wodociągowych.
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.

32.

33.

Zarząd Dróg Miejskich
w Puławach

Przedsiębiorstwo
„Nieruchomości
Puławskie” Sp. z o.o.
w Puławach
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Puławach

Budowa drogi w ulicy
Szwedzkiej

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

Dokończenie budowy drogi w ulicy Szwedzkiej
o długości ok. 177 m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Dokończenie budowy dróg i chodników
Remont elewacji, galerii i klatek schodowych
Rozbudowa wraz z remontem placu zabaw
Zagospodarowanie terenów zielonych
Rozbudowa monitoringu
Rozbudowa oświetlenia osiedla
Dodatkowe wyposażenie osiedla w ławki,
śmietniczki itp.
Rozbudowa budynku mieszkalnego przy
ulicy Wólka Profecka 45 w celu utworzenia
Ośrodka
Aktywności
dla
młodzieży
i dorosłych
Utworzenie
sali
szkoleniowej,
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D

340 000 zł

D

3 050 000 zł

tanecznej/muzycznej, informatycznej oraz
siłowni
10. Prowadzenie zajęć dla młodzieży i osób
dorosłych.

34.

Joanna
Zaborska

Nowacka-

Instytut
Uprawy
Nawożenia
i Gleboznawstwa –

35.

36.

Państwowy
Instytut
Badawczy w Puławach
(IUNG-PIB)

Stowarzyszenie
Przeszłość-Przyszłości

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

Aktywizacja
różnych
grup
społecznych
i popularyzacja idei wolontariatu. Poprawa estetyki
kompleksu pałacowo-parkowego w Puławach.
Wykorzystanie zrewitalizowanego obiektu do
promocji Puław i włączenia osady pałacowoparkowej do miejsc najczęściej odwiedzanych przez
światowych pasjonatów historii, sztuki architektury
i ogrodów. Powstanie atrakcyjnej oferty turystycznej
i edukacyjnej

E

2 000 000 zł

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

Poprawa estetyki kompleksu pałacowo-parkowego w
Puławach.
Wykorzystanie zrewitalizowanego
obiektu do promocji Puław i włączenia osady
pałacowo-parkowej
do
miejsc
najczęściej
odwiedzanych przez światowych pasjonatów historii,
sztuki architektury i ogrodów. Powstanie atrakcyjnej
oferty turystycznej i edukacyjnej. Aktywizacja
różnych grup społecznych.

E

15 000 000 zł

Wykorzystanie Osady PałacowoParkowej do pobudzenia
aktywności mieszkańców

Zorganizowanie
warsztatów,
lekcji,
spotkań
i plenerów z wykorzystaniem zasobów Osady
Pałacowo-Parkowej, dotyczących historii miasta
i rodziny Czartoryskich, kultury, sztuki, rozwoju
osobistego oraz ekologii.
1) 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).
2) Lekcje muzealne z wykorzystaniem zbiorów

E

438 480 zł
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zgromadzonych w Pałacu - całoroczne
3) Terenowe warsztaty ekologiczne z
wykorzystaniem zasobów przyrodniczych
Parku – sezonowe
4) organizacja wystaw malarstwa i sztuki
w Świątyni Sybilli.

37.

38.

39.

40.

41.

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, urządzenie
miejsc wypoczynkowych,
Poprawa stanu technicznego dróg dojazdowych,
parkingów, chodników,
Renowacja zieleni.

E

700 000 zł

Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Puławach. W ramach projektu
przewiduje
się
dostosowanie
budynku
do
obowiązujących wymagań ochrony pożarowej wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół (droga pożarowa,
drogi
ewakuacyjne),
kompleksową
wymianę
instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz
elektrycznej w budynku, remonty wewnątrz obiektu.

E

2 150 000 zł

Powiat Puławski

Rewitalizacja terenów
zdegradowanych poprzez
zwiększenie efektywności
energetycznej budynku MOS
w Puławach

Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Puławach. W ramach projektu
przewiduje się kompleksową termomodernizację:
ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę
instalacji centralnego ogrzewania wraz z systemem
zarządzania energią oraz wprowadzeniem instalacji
kolektorów
słonecznych
jako
źródło
OZE
wspomagające podgrzewanie ciepłej wody.

E

1 945 000 zł

Powiat Puławski

Rewitalizacja budynków
Starostwa Powiatowego w
Puławach wraz z otoczeniem

Poprawa stanu technicznego Starostwa Powiatowego
w Puławach wraz z jego najbliższym otoczeniem.
Zwiększenie
jego
dostępności
dla
osób
niepełnosprawnych.

E

1 937 855 zł

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

E

170 000 zł

Zarząd
Wspólnoty
Mieszkaniowej „Osiedle
Głęboka”

Powiat Puławski

Towarzystwo
Przyjaciół Puław

Rewitalizacja terenu osiedla
z uwzględnieniem integracji
członków wspólnoty
Mieszkaniowej „Osiedle
Głęboka”
Rewitalizacja terenów
zdegradowanych poprzez
modernizację budynku MOS
w Puławach

Rewitalizacja otoczenia
zabytkowej willi „Samotnia” przy
ul. Zielonej w Puławach
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42.

Andrzej Gorzelski

Powiatowy Urząd Pracy
w Puławach

43.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Puławach

Rewitalizacja ciągu pieszego
przy ul. Głębokiej

Kompleksowe wsparcie osób
bezrobotnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym
zamieszkujących obszary
rewitalizacji

od ruchliwej drogi wojewódzkiej. Dodatkowym
elementem jest wykonanie „zielonych parkingów”
umożliwiających dojazd, w tym osób
niepełnosprawnych czy starszych.
Poprawa nawierzchni na części ciągu pieszego,
oczyszczenie z graffiti murów oporowych łącznie
z myciem
środkami
chemicznymi,
instalacją
oświetlenia i monitoringu
Wzrost poziomu edukacji, integracji i aktywności
lokalnej oraz aktywizacja zawodowa i społeczna
mieszkańców miasta mieszkających na terenach
objętych procesem rewitalizacji.
 Poprawa poziomu edukacji – dostępność
szkoleń w zakresie podniesienia kompetencji
osobistych i społecznych – MOPS, szkolenia
zawodowe - PUP
 Zwiększenie
poziomu
aktywności
zawodowej – staże zawodowe, pośrednictwo
pracy - PUP
 Integracja
społeczna
–
spotkania
społeczności lokalnej, grupy wsparcia, grupy
samopomocowe - MOPS
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E

77 000 zł

A, B, C, D, E

1 468 000 zł

