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Rewitalizacja
w Puławach
Puławy, 05.09.2019

Agenda spotkania
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1. Prezentacja „LPR do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.”



2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Komitetu Rewitalizacji



3. Zasady działania Komitetu Rewitalizacji



4. Wolne wnioski i uwagi

Podstawowe informacje
o projekcie
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Projekt „Kompleksowy proces rewitalizacji Puław - opracowanie Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030
r.” współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020



Okres realizacji: 2015 – 2017



Całkowita wartość projektu: 123 040,50 zł



Dofinansowanie: 110 736,45 zł (90%)



Wkład własny: 12 604,05 zł (10%)

Jak
przebiegały
prace nad
LPR?
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• "Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z
perspektywą do 2030"
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• Koncepcja uspołecznienia procesu rewitalizacji Miasta Puławy oraz
Koncepcja badań społecznych
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• Pogłębione diagnozowanie – badania społeczne (ankieta,
wywiady grupowe)
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• Spotkania informacyjno-konsultacyjne w obszarach rewitalizacji
i warsztaty rewitalizacyjne

5
6

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych
PROJEKT dokumentu LPR MP (Strategiczna Ocena Oddziaływania na
Środowisko, konsultacje społeczne)
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LPR MP został przyjęty przez Radę Miasta Puławy uchwałą Nr
XXXVI/338/17 w dniu 30 marca 2017r.
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Aktualizacja Programu Rewitalizacji zgodnie z uwzględnieniem
zaleceń określonych przez IZ RPO WL
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• Aktualizacja LPR MP została przyjęta przez Radę Miasta Puławy
uchwałą Nr XLII/417/17 w dniu 26 października 2017r.
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Delimitacja
obszarów
zdegradowanych
i obszarów rewitalizacji
1) Podział miasta na19 rejonów
(poddanych badaniu)
2) Przeprowadzenie analizy
wskaźnikowej
3) Wyznaczenie 7 obszarów
zdegradowanych.
4) Wyznaczenie obszarów do
rewitalizacji.

Obszary
rewitalizacji
Powierzchnia
obszarów
rewitalizacji –
189,02 ha tj. 3,74%
powierzchni
miasta
Obszary
rewitalizacji
zamieszkuje 13 920
osób tj. 28,74%
liczby
mieszkańców
Puław

6

Wizja obszarów
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
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Cele rewitalizacji

8

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

Cele rewitalizacji
CELE
SZCZEGÓŁOWE
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1. Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni
publicznej
2. Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej
mieszkańców
3. Poprawa warunków mieszkalnych
na obszarach rewitalizacji
4. Wspieranie rozwoju gospodarczego obszarów
rewitalizacji
5. Integracja obszarów rewitalizacji z miastem

Lista przedsięwzięć podstawowych
Rewitalizacja terenów po
dawnym dworcu PKS dla
rozwoju funkcji centrotwórczych
– Miasto Puławy

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

obszar
A

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

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

Aktywizacja społeczna
i edukacyjna mieszkańców
obszaru rewitalizacji A Powiat Puławski

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

Rewitalizacja terenu przy POZ nr 1 w SPZOZ
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
SPZOZ – SPZOZ Puławy
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Lista przedsięwzięć podstawowych

obszar
B

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu mieszkańców
osiedla Romów wraz z poprawą
atrakcyjności osiedla –
Miasto Puławy, MOPS
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Lista przedsięwzięć podstawowych
Pokochać ruch zagospodarowanie Błoni
miejskich w Puławach –
Miasto Puławy

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

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

obszar
C

Rewitalizacja zieleni osiedlowej
na os. Norwida i Niwa w
związku z budową dróg
pożarowych - PSM

Aktywizacja mieszkańców
osiedli Norwida i Niwa do
większego udziału w życiu
społecznym i kulturalnym –
Osiedlowy Dom Kultury M-Pik

Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej od ZUS
do ul. Sadowej –
Miasto Puławy
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Budowa i rozbudowa
drogi w ul. Norwida –
Miasto Puławy

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

Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców Puław poprzez
rozbudowę systemu
monitoringu miejskiego
w obszarze C - PSM

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

Lista przedsięwzięć podstawowych

obszar
D

Poprawa jakości życia mieszkańców os.
Wólka Profecka wraz z przeciwdziałaniem
wykluczeniu społecznemu –
Przedsiębiorstwo „Nieruchomości
Puławskie”, MOPS, Miasto Puławy
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obszar
E

Lista przedsięwzięć podstawowych

Aktywizacja i integracja różnych grup
społecznych poprzez działania w ramach
Rewitalizacja
wolontariatu, sposobem na przywrócenie
otoczenia
świetności wybitnego ogrodu
zabytkowej willi
krajobrazowego, który wraz z zespołem
„Samotnia” przy ul.
zabytków stanowi kluczowy element dla
Zielonej w Puławach
tożsamości narodowej –
– Towarzystwo
IUNG, Fundacja Wspierania Historycznego
Przyjaciół Puław
Ogrodu Puławskiego, Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Puławach

Kompleksowa rewitalizacja osady
pałacowo-parkowej w Puławach dźwignią do jej rozwoju
gospodarczego oraz aktywizacji
i integracji różnych grup
społecznych – IUNG w partnerstwie z
Fundacją Wspierania Historycznego
Ogrodu Puławskiego

Wykorzystanie Osady
Pałacowo-Parkowej
do pobudzenia
aktywności
mieszkańców – IUNG
w partnerstwie z
Fundacją Wspierania
Historycznego
Ogrodu Puławskiego
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Rewitalizacja
budynków
Starostwa
Powiatowego
w Puławach wraz z
otoczeniem –
Powiat Puławski

Rewitalizacja
terenów
zdegradowanych
poprzez
zwiększenie
efektywności
energetycznej
budynku MOS w
Puławach –
Powiat Puławski

Rozwój kompetencji
społecznych i
edukacyjnych
realizowanych na
terenie MOS w
Puławach –
Powiat Puławski

Rewitalizacja terenów
zdegradowanych
poprzez modernizację
budynku MOS
w Puławach wraz z
jego otoczeniem –
Powiat Puławski

Lista przedsięwzięć podstawowych

obszar
E

Rewitalizacja terenu osiedla
z uwzględnieniem integracji
członków Wspólnoty
Mieszkaniowej „Osiedle Głęboka”
– Przedsiębiorstwo
„Nieruchomości Puławskie”

Poprawa dostępności pieszej do
Biblioteki Miejskiej i Osady ks.
Czartoryskich poprzez remont
zabytkowej kładki dla pieszych nad
„Starą Głęboką”–
Miasto Puławy

Rewitalizacji ciągu pieszego
przy ul. Głębokiej –
Miasto Puławy
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Lista przedsięwzięć podstawowych
Modernizacja systemu
ostrzegania i alarmowania
mieszkańców w obszarze
rewitalizacji –
Miasto Puławy
Wsparcie osób doznających
przemocy z obszarów
objętych rewitalizacją –
MOPS, Puławskie
Stowarzyszenie Ochrony
Zdrowia Psychicznego

Wsparcie rodzin
zagrożonych wykluczeniem
społecznym
w obszarach objętych
rewitalizacją –
MOPS

Droga do
niezależności –
MOPS

Akademia rodziny–
Powiat Puławski,
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Puławach

Wsparcie osób
starszych
z obszarów
objętych
rewitalizacją –
MOPS, ZSO Nr 2

Nowoczesne centra
edukacji zawodowej w
Powiecie Puławskim –
Powiat Puławski

Droga do
zatrudnienia –
MOPS

Włączamy działanie –
Powiat Puławski, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
w Puławach
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Bliżej rodziny–
Powiat Puławski,
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Puławach
Kompleksowe wsparcie
osób bezrobotnych
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
zamieszkujących
obszary rewitalizacji –
PUP, MOPS
Włączamy aktywność –
Powiat Puławski,
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Puławach

obszary A B C D E

Projekt

Odnowa funkcjonalna podobszarów
rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu
aktywności różnych grup mieszkańców oraz
poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności
terenów publicznych –
Miasto Puławy

ABCDE

17

= suma wybranych
podstawowych
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

 wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 30 listopada 2017r.
 umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 14 stycznia 2019r.
 wartość całkowita – 17 163 181,56 zł
 dofinansowanie z budżetu państwa i UE – 11 108 908,73 zł

Zakres
projektu
UE

Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach
służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz
poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych

zrealizowany
zagospodarowanie skwerów miejskich:
przy ul. Wróblewskiego i ZSO Nr 2, Błonia
Miejskie
plac zabaw MP Nr 13
monitoring przy ul. Norblina/Romów
rozbudowa monitoringu miejskiego
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do realizacji
boiska przy SP Nr 6 (2019)
skatepark (2020)
droga od ZUS do ul. Sadowej (2020)
wielofunkcyjny plac zabaw - róg Pileckiego i
Spacerowej (2020)
zieleniec z miejscami do wypoczynku przed SP
Nr 11 (2020)
system alarmowania i ostrzegania mieszkańców
(2020)

Zakres
projektu
w ramach
budżetu
Miasta

Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach
służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz
poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych
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zrealizowany

SP Nr 11 – kompleks boisk wraz z bieżnią,
przebudowa kuchni z zapleczem
plac zabaw MP Nr 3 i MP Nr 10
plac rekreacyjno-wypoczynkowy na os.
Niwa
przebudowa ul. Norwida
doposażenie siłowni na powietrzu na
skwerze przy ul. Polnej

os. Wólka Profecka – budowa drogi w ul.
Szwedzkiej, doposażenie placu zabaw,
poprawa estetyki osiedla
docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy
ul. Norblina 121 wraz z podjazdem dla
niepełnosprawnych
remont zabytkowej kładki dla pieszych tzw.
„Stara Głęboka”

Przedsięwzięcia pozostałe
Obszar
A
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1) Rewitalizacja obszaru Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach – Powiat Puławski

2) 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 –
Powiat Puławski

3) 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 – Powiat Puławski

4) Kompleksowa termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala w Puławach należącego do SPZOZ
w Puławach – Powiat Puławski
5) Światło i dźwięk - Przebudowa fontanny na Placu im. F. Chopina wraz z iluminacją –
ZDM Puławy
6) Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Karpińskiego do Parku Solidarności –
ZDM Puławy

Przedsięwzięcia pozostałe
7) Mój powiat – uczy, dokształca, rozwija –
Powiat Puławski

Obszar
B
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Obszar A i E

8) Budowa drogi w ulicy Kowalskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Powstańców Listopadowych ZDM Puławy

9) Budowa drogi w ulicy Norblina na odcinku od stacji trafo do ul. Romów - ZDM Puławy

10) Przebudowa drogi w ulicy Sadowej –
ZDM Puławy
11) Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Saperów Kaniowskich do ul. Pszczelej ZDM Puławy

Obszar
C

Wdrażanie i monitorowanie
Podmioty
wykonawcze, czyli
jednostki sektora
publicznego
i pozarządowego
realizujące
poszczególne
przedsięwzięcia
wskazane w
dokumencie LPR

Podmioty zarządzające, czyli
podmioty odpowiedzialne za
wdrożenie dokumentu LPR,
jego monitoring, ocenę
i aktualizację:
1) Rada Miasta
2) Prezydent Miasta
3) Wydział Rozwoju Miasta
4) Komitet Rewitalizacji
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Monitorowanie
KOMITET REWITALIZACJI
i ocena
prowadzenie monitoringu
i ewaluacji

funkcja opiniodawczodoradcza

podejmowanie inicjatyw
i rozwiązań odnoszących
się do rewitalizacji
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Monitorowanie i ocena

Sprawozdania
monitoringowe
sporządzane w
okresach 2-letnich
przez podmioty
odpowiedzialne za
realizację
projektów

Zbiorcze
podsumowanie
efektów
wdrażania LPR
zaopiniowane
przez Komitet
Rewitalizacji i
przyjęte przez
Prezydenta
Miasta
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Rok 2023 –
ewaluacja ex-post,
w przypadku
potrzeby
prowadzenia działań
rewitalizacyjnych
konieczność
przekształcenia LPR
w GPR
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Dziękujemy za uwagę

www.pulawy.eu
Puławy, 2016-12-02

Urząd Miasta Puławy
Wydział Rozwoju Miasta
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Dziękujemy za uwagę

Urząd Miasta Puławy
Puławy, 2019-09-05

Wydział Rozwoju Miasta

