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Wstęp
1. Przesłanki aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy
W 2004 roku Rada Miasta Puławy uchwaliła „Strategię Rozwoju Miasta Puławy na lata 20042014”, która zdefiniowała najważniejsze cele rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz
wyznaczyła zadania strategiczne będące środkami do realizacji postawionych celów.
Dokument ten był wynikiem pracy wszechstronnego zespołu, który poprzez dyskusje i debaty
wyznaczył najważniejsze kierunki rozwoju miasta.
Priorytetowymi celami strategicznymi określono:
1. „Wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta”
2. „Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki”
3. „Poprawa jakości życia mieszkańców”
Cele te, obejmujące swoim zakresem szerokie spektrum zagadnień, nadal zachowują
aktualność. Wymagały jednak dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości na poziomie
zadań strategicznych i grupujących je celów pośrednich. Zarówno zmiany w lokalnym
otoczeniu gospodarczo-społecznym, jak i większe możliwości korzystania z pomocy środków
unijnych dla realizacji zadań zawartych w Strategii sprawiły, iż pojawiła się potrzeba
aktualizacji dokumentu. Powinien być on w większym stopniu skorelowany ze Strategią
Rozwoju Województwa Lubelskiego, jak również powiązany z głównymi programami
miejskimi, m.in. Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, a także uwzględniać nową perspektywę
finansowania ze środków unijnych w latach 2007-2013. Pojawił się także postulat
uzupełnienia Strategii o listę wskaźników pomiaru efektywności oraz wskazanie konkretnych
dróg dojścia do osiągnięcia postawionych celów.
Decyzja o rozpoczęciu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta podyktowana była
zatem następującym zestawem czynników:
-

Wiele zapisów straciło swoją aktualność, inne wymagały ponownej redakcji;

-

Analiza wykazała, że proces wejścia Polski do Unii Europejskiej wnosi istotne zmiany
w sposobie przygotowania i realizacji przedsięwzięć rozwojowych miasta;

-

Strategia powinna być w większym niż dotychczas stopniu programem działania,
stanowiącym podstawę do efektywnego zarządzania miastem;
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-

Dokument winien pełnić funkcję informacyjno - promocyjną, być kompendium wiedzy
o kierunkach rozwoju miasta dla potencjalnych inwestorów, ukazującym walory
środowiska gospodarczego, kulturalnego i naturalnego miasta;

-

Ze zaktualizowanej Strategii winna w większym stopniu wynikać hierarchia celów
zakładanych do osiągnięcia do 2014 roku;

-

Wiele zapisów dotyczących np. historii miasta okazało się niepotrzebnych w tego typu
dokumencie;

-

Proces aktualizacji pojmowany będzie jako ważny element zarządzania strategicznego
miastem, a nie jednorazowe działanie. Strategia winna być korygowana w relacji do
istotnych zmian w sytuacji miasta.

Strategia Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 jest dokumentem zgodnym w swej
treści ze Strategią Rozwoju Kraju oraz innymi dokumentami planistycznymi opracowanymi
dla kraju czy województwa. Działania, jakie mają być podejmowane w celu realizacji Strategii
wkomponowują się w zasady tworzone przez te dokumenty. Wypada podkreślić, że wiele z
zadań wpisanych w politykę Miasta Puławy znajduje swoje miejsce również w planach
jednostek powiatowych, wojewódzkich i centralnych.

2. Metodyka prac aktualizacyjnych
Realizując postanowienia poczynione w strategii z 2004 r., w końcu 2006 r. przygotowany
został „Raport o stanie miasta”. Opracowanie to podsumowało dotychczasowy stan
wdrożenia zadań strategicznych, a jego prezentacja w lutym 2007 roku była elementem
rozpoczynającym dyskusję nad procesem aktualizacji.
Prezydent Miasta Puławy zarządzeniem nr A/16/07 z dnia 7 lutego 2007 powołał Zespół
Koordynacyjny do spraw Strategii Rozwoju Miasta Puławy.
Przyjęty tryb prac doprowadził do utworzenia zespołów aktualizacyjnych: po jednym dla
każdego celu strategicznego. W ramach dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych
środowisk, pracowników Urzędu Miasta oraz zewnętrznych koordynatorów przeprowadzono
szereg spotkań roboczych, w wyniku których identyfikowane były czynniki wymagające
zmiany. Wyniki konsultacji były opracowywane i prezentowane podczas dalszych spotkań w
okresie luty – kwiecień 2007.
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Wynikiem prac zespołów roboczych były zmiany w strukturze celów pośrednich i zadań
strategicznych oraz wskazanie koniecznych poprawek do zawartości ich opisów. Zmiany te
polegały na:
-

usunięciu zapisów zdezaktualizowanych;

-

zmianie struktury i nazewnictwa niektórych celów pośrednich i zadań strategicznych
podyktowane nową oceną ważności tych zapisów dla realizacji wizji miasta;

-

dodaniu nowych zadań strategicznych służących realizacji celów strategicznych i w
konsekwencji do realizacji wizji miasta;

-

przeformułowaniu opisów celów i zadań, uwzględniającym zmiany sytuacji miasta.

W szczególny sposób zwiększona została rola zarządzania realizacją Strategii oraz
monitoringu w oparciu o zestaw odpowiednich wskaźników oraz o wyraźnie określoną
procedurę.
Potrzebną zmianą zaproponowaną w ramach aktualizacji Strategii było przesunięcie końca
okresu planowania tego dokumentu z roku 2014 na 2015. Zmiana taka podyktowana została
potrzebą dostosowania niniejszego dokumentu do dokumentów o większym zasięgu
oddziaływania.
Przygotowana na podstawie wyników spotkań zespołów roboczych propozycja zmian w
zapisach celów i zadań Strategii została skonsultowana i skorygowana z udziałem
odpowiednich wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta oraz innych osób zaangażowanych
w prace nad aktualizacją.
Uczestnikami rozmów byli przedstawiciele władz Puław oraz organów odpowiedzialnych za
poszczególne sfery działalności miasta, zewnętrzni eksperci, reprezentanci środowisk
gospodarczych, instytucji społecznych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.
Ostateczna wersja dokumentu zostanie przedstawiona do akceptacji Radzie Miasta Puławy w
miesiącu maju 2007 r.

3. Struktura dokumentu
Charakter dokumentu, będącego zapisem priorytetów oraz planowanych działań samorządu
Miasta Puławy na najbliższe lata, przesądził o sposobie ukształtowania jego struktury.
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Strategia dzieli się na trzy części. Dwie pierwsze części mają charakter merytoryczny i kreślą
główną oś niniejszej Strategii. Część trzecia obejmuje formalny opis procedur monitoringu i
ewaluacji niniejszego dokumentu.
Pierwsza część Strategii: Analiza zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju miasta
zawiera opis czynników mających wpływ na obecną sytuację Puław oraz na możliwości
rozwoju

tej

wspólnoty

samorządowej

w

najbliższych

latach.

Wykonana

diagnoza

zewnętrznych oraz wewnętrznych determinant prowadzi w tej części dokumentu do
określenia silnych i słabych stron miasta oraz szans i zagrożeń dla jego rozwoju.
W części drugiej dokumentu: Wizja rozwoju miasta Puławy. Cele i zadania Strategii
zaprezentowana została wizja Puław, do osiągnięcia której w najbliższym okresie dążyć
będzie wspólnota samorządowa. Realizacja zadań zmierzających do realizacji tej wizji
podzielona została na trzy cele strategiczne, te z kolei dzielą się na cele pośrednie i dalej na
zadania strategiczne. Poza strukturą zadań w zapisach dokumentu pojawiają się również
zadania operacyjne, to jest takie działania, które wspólnota ma podejmować w ramach
realizacji zadań strategicznych.
Uproszczony schemat podziału działań służących realizacji wizji miasta zamieszczono poniżej.

Cele Strategiczne

Cele Pośrednie

Zadania strategiczne
Zadania operacyjne

Trzecia część strategii: Monitoring oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata

2007-2015 opisuje zestaw procedur monitorowania realizacji zapisów Strategii oraz
określania jej wpływu na sytuację miasta.
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Analiza zewnętrznych
i wewnętrznych uwarunkowań
rozwoju miasta
1. Ogólna diagnoza zewnętrznych determinant rozwoju Miasta
Puławy
A. Sytuacja gospodarcza kraju
Sytuacja gospodarcza kraju tworzy zewnętrzne uwarunkowania rozwoju miasta Puławy.
Rozwój gospodarki kraju, a tym samym i gospodarki województwa lubelskiego, oddziałuje
pozytywnie na rozwój ekonomiczny gospodarki miasta i tworzy sprzyjające warunki dla
poprawy jakości życia mieszkańców. Dlatego też ocena i prognoza sytuacji gospodarczej
kraju powinna być uwzględniana w procesie planowania strategii rozwoju naszego miasta.
Sytuacja ekonomiczna kraju w najpełniejszym wymiarze jest w chwili obecnej kształtowana
przez następujące czynniki:
-

Stabilny wzrost gospodarczy;

-

Względnie wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycyjnego związanego z dobrą
sytuacją polskiej waluty oraz niską i stabilną inflacją;

-

Wysoki poziom inwestycji, w tym inwestycji w sektory rozwojowe o charakterze
innowacyjnym,

wyraźny

napływ

środków

na

inwestycje

z

wykorzystaniem

instrumentów pomocowych UE.
Ogólnie stan polskiej gospodarki oceniać należy jak najbardziej pozytywnie. We wszelkich
analizach i ocenach, wykonywanych z udziałem polskich i zewnętrznych ekspertów,
podkreślany jest fakt właściwej kondycji Polski na polu gospodarczym.
Pośrednio sytuację gospodarczą kraju można oceniać za pomocą wskaźników koniunktury.
Badania w tym zakresie od kilku lat prowadzi Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Wartość tych wskaźników w ostatnim okresie jest stosunkowo wysoka, a także ma tendencję
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do zwiększania się w stosunku rok do roku. Dane za okres od marca 2006 do marca 2007
pokazano w tabeli.
Tabela 1: Poziom wskaźników koniunktury dla kraju w okresie od marca 2006 do marca
2007
2006
2007
Wskaźnik
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
XII
I
II
III
Koniunktura bieżąca
19,2 35,1 29,1 26,4 21,1 21,3 29 29,7 19 14,9 12,9 14,6 26,8
(-100 do +100)
Koniunktura
43,6 38,7 42,4 34,6 33,2 37,9 31,1 34,8 19,5 20,1 32,7 43 41,4
prognozowana
(-100 do +100)

Źródło: IBnGR

Dobry stan gospodarki rodzi implikacje dla sytuacji takiego podmiotu, jakim jest miasto. Po
pierwsze – tworzy on warunki rozwoju również małej społeczności lokalnej oraz znajdującego
się w niej biznesu. Po drugie zaś – daje najlepszą możliwą szansę na przeprowadzanie
zmian.

B. Atrakcyjność inwestycyjna miasta
Atrakcyjność inwestycyjna miasta to pojęcie wieloaspektowe. Składa się na nie szereg
czynników, które mogą łączyć się ze sobą w różnych proporcjach. Jako przykłady takich
czynników wymieniać można:
-

Chłonność rynku lokalnego

-

Jakość rynku pracy

-

Klimat społeczny

-

Infrastruktura techniczna

-

Infrastruktura otoczenia biznesu

-

Dostępność komunikacyjna

-

Możliwości wypoczynkowe

-

Aktywność marketingowa władz samorządowych.

Zgodnie z wynikami rankingu atrakcyjności inwestycyjnej stolic powiatów ziemskich, który
przeprowadzony został w 2001 r. przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Miasto
Puławy zaliczone zostało do miast o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej (tzw. klasa A).
Ranking przeprowadzany jest oddzielnie dla miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu,
miast stolic powiatów ziemskich oraz pozostałych. Badanie atrakcyjności inwestycyjnej miast
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stolic powiatów ziemskich obejmowało 260 miast powiatowych. Do klasy A, czyli miast o
najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej, zaliczono 18 miast, w tym Miasto Puławy. Kolejnych
45 miast zaliczono do klasy B, a 31 zaliczono do klasy C. Pozostałe miasta zakwalifikowane
zostały do klas D, E i F.
Miasto Puławy najwyższe oceny uzyskało za jakość rynku pracy, otoczenie biznesu oraz
możliwości

wypoczynkowe. Niższą ocenę Miasto Puławy otrzymało za dostępność

komunikacyjną. Biorąc pod uwagę przedstawiane wyniki badań oraz perspektywy rozwoju
naszego miasta można zauważyć, że w najbliższych latach atrakcyjność inwestycyjna Puław
zdecydowanie wzrośnie. Głównym czynnikiem wzrostu atrakcyjności będzie poprawa
dostępności komunikacyjnej miasta związana z budową nowego mostu na rzece Wiśle wraz z
obwodnicą. Niemniej ważnymi projektami dla wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej naszego
miasta będą takie projekty, jak: integracja systemu kanalizacyjnego Miasta Puławy i
okolicznych gmin, rozwój i integracja sieci teleinformatycznej, budowa dróg rowerowych,
stworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego.

C. Plany rozwoju systemu komunikacyjnego w Polsce
Planowane budowy i rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej mają ogromne znaczenie dla
sytuacji poszczególnych obszarów. Z tego punktu widzenia istotne jest ocenienie planów
rozwoju układu komunikacyjnego podejmowanych na szczeblu krajowym i wojewódzkim.
Z pozycji Puław najważniejszymi elementami w Planie Rozwoju Systemu Komunikacji w
Polsce są:
-

Budowa nowego mostu na rzece Wiśle w Puławach wraz z północną obwodnicą
miasta;

-

Budowa trasy szybkiego ruchu z Warszawy do Lublina.

W projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego zawarta
została koncepcja stworzenia tzw. Dużej Obwodnicy Województwa Mazowieckiego, która
przebiegałaby przez Puławy na kierunku: Radom – Puławy – Siedlce. Elementem tej
obwodnicy o znaczeniu międzyregionalnym i krajowym będzie nowy most na Wiśle wraz z
obwodnicą. Przebieg wspomnianej obwodnicy pokazano na mapie.

- 11 -

Strategia Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 (aktualizacja)

Rysunek 1: Duża obwodnica województwa mazowieckiego

Nowe budowle rozwiążą problem ruchu tranzytowego przez Puławy i zwiększą dostępność
komunikacyjną miasta.
Temu samemu efektowi ma przysłużyć się rozbudowa trasy prowadzącej z Warszawy do
Lublina. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 roku na linii S8
(Warszawa) — Zakręt — Kurów – Lublin – Piaski — Zamość — Hrebenne — granica państwa
(Lwów) powstać ma trasa o klasie drogi ekspresowej. Planowany przebieg tej trasy omija
Puławy, jednakże odległość miasta od przebiegu planowanej trasy nie będzie znacząca.
Można zatem oczekiwać, że realizacja wspomnianej inwestycji podniesie dostępność
komunikacyjną Puław.

D. Dostępność zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji rozwojowych
Ważnym elementem zewnętrznym określającym szanse społeczności lokalnej na realizację
przedsięwzięć rozwojowych jest fakt obecności Polski w Unii Europejskiej i Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz związana z tym możliwość pozyskiwania środków na cele
społecznie użyteczne.
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Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony funduszy
strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce jest Narodowa Strategia
Spójności.
Łączna wartość środków finansowych zaangażowanych w latach 2007-13 w realizację NSS
wyniesie ok. 67,3 mld euro. Z tego ok. 9,7 mld euro stanowić będzie publiczny wkład
krajowy, a na około 16,3 mld euro szacowana jest wartość wkładu podmiotów prywatnych.
Ponad 59,5 mld euro będzie pochodziło z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
NSS będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO),
zarządzanych przez samorządy poszczególnych województw. Na szczeblu centralnym
realizowane będą cztery główne programy, co zapewni koordynację działań wewnątrz
programów i ograniczenie administracji niezbędnej do zarządzania programami.
Programy operacyjne obu szczebli to:
-

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

-

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

-

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

-

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

-

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

-

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

-

Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Niezależnie od środków przyznawanych w ramach funduszy administrowanych przez Unię
Europejską działania inwestycyjne będą mogły uzyskiwać dofinansowanie w ramach
Mechanizmu

Finansowego

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego

oraz

w

ramach

Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Miasto

Puławy

posiada

bogate

doświadczenia

w

zakresie

pozyskiwania

funduszy

pomocowych na zadania inwestycyjne. Nowa pula środków przyznana Polsce na lata 20072013 tworzy zatem szerokie możliwości przyspieszenia rozwoju miasta.
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2. Sytuacja wewnętrzna miasta
A. Położenie i demografia
Miasto Puławy położone jest w północno - zachodniej części województwa lubelskiego, na
prawym brzegu środkowej Wisły. Jego atutem rozwojowym jest bliskie sąsiedztwo ośrodków
rozwoju gospodarczego i społecznego: Warszawy - stolicy kraju, Lublina - stolicy
województwa lubelskiego oraz Radomia.
Miasto Puławy jest ważnym węzłem komunikacyjnym położonym na granicy województwa
lubelskiego i mazowieckiego. Przebiega tędy droga krajowa nr 12: Łódź - Radom - Puławy Lublin, która w Kurowie łączy się z drogą krajową o ruchu przyspieszonym nr 17: Warszawa Lublin - Zamość - Hrebenne (w perspektywie ma to być droga międzynarodowa). Ważnymi
drogami są również droga wojewódzka nr 801: Warszawa - Dęblin - Puławy oraz droga
wojewódzka nr 824: Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol, łącząca miasto z
drogą krajową nr 17. Przez miasto Puławy przebiega linia kolejowa relacji: Warszawa - Lublin
- Dorohusk. Ponadto istnieje możliwość wykorzystania komunikacji wodnej ze względu na
położenie nad rzeką Wisłą oraz lotniczej - lotnisko w Dęblinie.
Miasto Puławy jest stolicą powiatu puławskiego. Powiat puławski obejmuje miasta: Puławy,
Nałęczów i Kazimierz Dolny oraz gminy: Puławy, Końskowola, Żyrzyn, Baranów, Kurów,
Markuszów, Wąwolnica, Nałęczów, Kazimierz Dolny i Janowiec. Powiat zajmuje powierzchnię
ponad 933 km2.

B. Infrastruktura komunalna
Układ drogowy
Puławy są ważnym węzłem komunikacyjnym położonym na granicy województw lubelskiego i
mazowieckiego, łączącym tereny położone na wschód i zachód od środkowego odcinka
Wisły. Układ komunikacyjny Puław jest podporządkowany układowi dróg zewnętrznych o
charakterze przelotowym. Są to: droga krajowa nr 12: Łódź – Radom -Lublin, droga
wojewódzka nr 801: Warszawa – Dęblin – Puławy oraz droga wojewódzka nr 824: Żyrzyn –
Puławy – Opole Lubelskie – Annopol, łącząca miasto z drogą krajową nr 17: Warszawa –
Lublin - Zamość – Hrebenne. Priorytetowym zadaniem dla rozwoju miasta i jego funkcji
związanych z ruchem drogowym jest budowa nowego mostu na rzece Wiśle wraz z północną
obwodnicą miasta.
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Komunikacja publiczna
Przez Puławy przebiega linia kolejowa relacji: Warszawa – Lublin - Dorohusk. Na terenie
miasta znajdują się trzy przystanki kolejowe: Puławy Chemia, Puławy Miasto, Puławy
Towarowe oraz bocznica Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Komunikacja zbiorowa na
terenie Puław realizowana jest poprzez piętnaście linii komunikacyjnych, z czego sześć
obsługuje wyłącznie teren miasta Puławy, a dziewięć obejmuje swoim zasięgiem zarówno
miasto, jak i sąsiednie gminy: Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Puławy i Żyrzyn.
Obok miejskiej komunikacji zbiorowej funkcjonuje komunikacja autobusowa obsługująca
połączenia regionalne, krajowe i międzynarodowe. Przewozy realizowane są przez PKS i
nowych prywatnych przewoźników.
W zakresie zarządzania komunikacją publiczną ważną potrzebą będzie opracowanie spójnej
koncepcji integracji systemów komunikacyjnych miasta i regionu.
Zaopatrzenie w wodę
Obecny system zaopatrzenia Puław w wodę zapewnia wymaganą jakość wody oraz ciągłość
jej dostaw dla mieszkańców. Jakość wody spełnia wymagania przepisów polskich i unijnych.
Jej źródłem jest ujęcie wód podziemnych z formacji kredowych w osiedlu Włostowice.
Wydobywana tam woda jest bardzo dobrej jakości i nie wymaga uzdatniania, a jej zasoby są
wystarczające dla pokrycia obecnego i przyszłego zapotrzebowania miasta na wodę. System
wodociągowy Puław jest jednostrefowy i pierścieniowy. Jego eksploatacja prowadzona jest
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” sp. z o.o.
System

wodociągowy

miasta

zapewnia

rozwój

nowych

terenów

budownictwa

wielorodzinnego i jednorodzinnego.
W okresie 2003-2005 r. sieć wodociągowa w Puławach wydłużyła się o ponad 3 km, a liczba
połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania powiększyła
się o 133. Spadła natomiast ilość wody dostarczanej gospodarstwom domowym (163 dam3).
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Tabela 2: Stan sieci wodociągowej
Wyszczególnienie
długość czynnej sieci rozdzielczej
długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej
własność gminy
długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej
własność gminy, eksploatowanej przez jednostki
gospodarki komunalnej
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania
woda dostarczona gospodarstwom domowym
mieszkania w budynkach mieszkalnych nowo
dołączonych do sieci wodociągowej
ludność korzystająca z sieci wodociągowej w
miastach
ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Jedn.
km

2003

2004

2005

87,2

88,5

90,3

km

0

0

0

km

0

0

0

1.764

1.814

1.897

dam

1.951,9

1.864,0

1.788,2

miesz.

88

-

-

osoba

48.784

48.812

48.698

osoba

48.784

48.812

48.698

szt
3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Miasto Puławy posiada rozdzielczy system kanalizacji, w którym wyodrębnia się system
kanalizacji sanitarnej odprowadzający i oczyszczający ścieki z gospodarstw domowych i
zakładów przemysłowych oraz kanalizacji opadowej, którym odprowadzane, i w znacznej
części również oczyszczane, są wody deszczowe. Głównym obiektem systemu kanalizacji
sanitarnej jest oczyszczalnia ścieków komunalnych przy ul. Komunalnej. Jest to oczyszczalnia
mechaniczno – biologiczna. Przeprowadzona w 2002 r. jej modernizacja zapewnia stopień
oczyszczenia odpowiadający wymaganiom polskich i unijnych przepisów.
Wody deszczowe z terenu Puław odprowadzane są poprzez system kanalizacji deszczowej.
W okresie 2003-2005 r. sieć kanalizacyjna w Puławach wydłużyła się o 2 km, a liczba
połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania powiększyła
się o 111. Spadła natomiast ilość ścieków odprowadzanych (o 263 dam3).
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Tabela 3: Stan kanalizacji
Wyszczególnienie
długość czynnej sieci kanalizacyjnej
długość czynnej sieci kanalizacyjnej stanowiącej
własność gminy
długość czynnej sieci kanalizacyjnej stanowiącej
własność gminy eksploatowanej przez jednostki
gospodarki komunalnej
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania
mieszkania w budynkach mieszkalnych nowo
dołączonych do sieci kanalizacyjnej
ścieki odprowadzone
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w
miastach
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Jedn.
km

2003
69,4

2004
70,9

2005
71,4

km

0

0

0

km

0

0

0

szt.

1.240

1.292

1.351

mieszk.

93

-

-

dam3

2.414,4

2.359,9

2.151,0

osoba

47.437

47.525

47.434

osoba

47.437

47.525

47.434

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Ważnym wyzwaniem dla Puław i sąsiednich jednostek samorządowych będzie integrowanie
systemów kanalizacyjnych. Takie działania pozwolą ograniczać koszty oczyszczania ścieków i
optymalizować korzyści ekologiczne wynikające z efektywnie działających systemów
odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Zaopatrzenie w energię elektryczną
Głównymi punktami sieci elektroenergetycznej zasilającej miasto Puławy są GPZ (główne
punkty zasilania) 110/15 kV Puławy – Rudy i Puławy – Kępa. Stacje te wzajemnie się
rezerwują i są w stanie pokryć pełne zapotrzebowanie miasta na moc elektryczną. Pobór
mocy w okresie zimowym wynosi 18 MW, a w okresie letnim ok. 12 MW. Z rozdzielni 15 kV
wyprowadzonych jest w obszar miasta 15 ciągów liniowych, które przez 141 stacji
transformatorowych 15/04 kV i linii nn 230/400 V zabezpieczają wszystkie potrzeby
odbiorców energii elektrycznej. System zaopatrzenia miasta w energię elektryczną pokrywa
w pełni zapotrzebowanie miasta i umożliwia jego rozwój w przyszłości, ważnym wyzwaniem z
punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego wydaje się być natomiast przygotowanie
miasta na wypadki różnego rodzaju zaburzeń w ciągłości dostaw energii elektrycznej.
Liczba odbiorców energii elektrycznej oraz jej zużycie w okresie 2003-2005 nieznacznie się
zwiększyły.
Tabela 4: Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w miastach
Wyszczególnienie
Jedn.
2003
2004

2005

odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu
zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu

19.417
27.058

szt
MW*h

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Zaopatrzenie w energię cieplną
Źródłem ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego jest elektrociepłownia Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A. Dostawa ciepła charakteryzuje się wysokim stopniem pewności i
prowadzona jest w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej. Elektrociepłownia posiada
kotły rezerwowe zapewniające pełne pokrycie zapotrzebowania na ocieplenie dla Puław.
Eksploatacja

miejskiego

systemu

ciepłowniczego

prowadzona

jest

przez

Okręgowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Puławach. Podstawowe kierunki obecnych i
przyszłych zamierzeń w zakresie rozwoju sieci ciepłowniczej koncentrują się na modernizacji
poszczególnych odcinków sieci i tworzeniu układów pierścieniowych.
Zaopatrzenie w gaz
Miasto Puławy zasilane jest w gaz rurociągiem wysokiego ciśnienia DN 100 z magistrali Dn
700 w Końskowoli, poprzez stację redukcyjno – pomiarową I st. R-I zlokalizowaną przy ul.
Północnej w Puławach. Następnie gaz tłoczony jest rurociągiem średniego ciśnienia, zasilając
stacje redukcyjne II st. oraz odbiorców gazu na terenie miasta Puławy. System ten zaspokaja
obecne i przyszłe potrzeby miasta.
W okresie 2003-2005 r. czynna sieć gazowa w Puławach skrócona została o 5 km, a liczba
połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania powiększyła
się o 88. W tym okresie zwiększyła się też liczba odbiorców gazu (o 202).
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Tabela 5: Stan sieci gazowej
Wyszczególnienie

Jedn.

2003

2004

2005

długość czynnej sieci ogółem

km

78

79

73

długość czynnej sieci przesyłowej

km

7

7

4

długość czynnej sieci rozdzielczej w km

km

71

72

69

szt
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
gosp.dom.
tys.m3
hm3
tys.m3
hm3
osoba

2.147
16.429
16.429
4,8
45.460

2.194
16,7
2
16,7
4,8
3,9
45.405

2.235
16.631
2.008
16.631
4.460,80
3.824,0
45.024

czynne połączenia do budynków mieszkalnych
odbiorcy gazu
odbiorcy gazu w tys.
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem w tys.
odbiorcy gazu w miastach
odbiorcy gazu w miastach w tys.
zużycie gazu w tys. m3
zużycie gazu w hm3
zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3
zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w hm3
szacunek ludności korzystającej z sieci gazowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Infrastruktura teleinformatyczna
W drugiej połowie lat 90-tych nastąpił dynamiczny rozwój sektora telekomunikacji. W wyniku
prac związanych z rozbudową sieci i central telefonicznych praktycznie każde gospodarstwo
domowe posiada stacjonarne połączenie telefoniczne, a nowe wnioski o przyłączenie
realizowane są na bieżąco. Wskaźnik abonentów telefonii stacjonarnej w Puławach wynosi
ok. 37%. Równolegle do rozwoju telefonii stacjonarnej następuje rozwój telefonii
komórkowej. Miasto Puławy objęte jest zasięgiem operatorów wszystkich sieci. Stacjonarne
połączenia telefoniczne zapewniają dostęp do internetu. Równolegle dostęp do internetu
umożliwiają osiedlowe sieci teleinformatyczne połączone z siecią informatyczną instytutów
naukowych PULMAN. W najbliższych latach przewidywany jest dalszy rozwój sieci
informatycznej miasta. Warto odnotować również fakt, że osiedlowe sieci teleinformatyczne
obok dostępu do Internetu zapewniają również dostęp do telewizji kablowej.
Budownictwo mieszkaniowe
W roku 2005 do użytku oddane zostały 103 mieszkania, a zatem o 9% mniej niż w roku
2004 i o 85% mniej niż w 2003. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do
użytku w budownictwie indywidualnym w 2005 roku wynosiła 104,4 m2 wobec 94 m2
zanotowanych w roku go poprzedzającym.
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Tabela 6: Nowe mieszkania
Lp.

2003

2004

2005

1
2

Liczba mieszkań oddanych do użytku
Liczba izb oddanych do użytku

Wyszczególnienie

671
2 228

112
417

103
398

3

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytku w m2

44 237

10 519

10 791

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2005 roku liczba mieszkań ogółem w
Puławach wynosiła 18 438, zaś przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania – 55,3 m2.
Tabela 7: Stan mieszkań
Lp.
Wyszczególnienie

2003

2004

2005

1

Liczba mieszkań ogółem

18 223

18 335

18 438

2

Liczba izb ogółem

61 687

62 104

62 502

3

Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem w m2

998 793

1 009 312

1 020 103

4

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m2

54,8

55

55,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Standard wyposażenia mieszkań należy uznać za dobry, o czym świadczą następujące dane
(stan na 2005 rok):
-

97,4% mieszkań jest wyposażonych w sieć wodociągową,

-

94,9 % mieszkań jest wyposażonych w kanalizację,

-

90,1% mieszkań jest wyposażonych w sieć gazową.

W zakresie budownictwa mieszkaniowego widocznym staje się przenoszenie punktu ciężkości
z budownictwa wielorodzinnego na indywidualne budownictwo jednorodzinne. W tym
kontekście ważnym zadaniem wspólnoty samorządowej staje się przygotowanie dokumentów
planistycznych zapewniających ład i bezpieczeństwo prawne w zakresie zagospodarowania
przestrzennego oraz możliwie najsprawniejsze uzbrajanie terenów przeznaczanych pod
budownictwo mieszkaniowe.

C. Sfera społeczna
Oświata i wychowanie
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty do zadań własnych gminy Miasto Puławy
należy prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Na podstawie
tych przepisów gmina Miasto Puławy jest także organem prowadzącym dla liceów w
zespołach szkół ogólnokształcących. Sieć placówek oświatowych prowadzonych przez gminę
Miasto Puławy tworzy: dwanaście przedszkoli; osiem szkół podstawowych; siedem
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gimnazjów, dwa licea ogólnokształcące funkcjonujące w ramach zespołów szkół z
gimnazjami.
Obok prowadzenia publicznych placówek oświatowych gmina Miasto Puławy finansuje
również działalność szkół niepublicznych. Są to: Gimnazjum im. P. Aignera, Gimnazjum
Katolickie oraz Gimnazjum Europejskie. Na terenie miasta funkcjonują także placówki
oświatowe prowadzone przez Powiat Puławski. Są to: Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J.
Czartoryskiego

oraz

cztery

zespoły

szkół,

w

ramach

których

funkcjonują

licea

ogólnokształcące, licea profilowane i szkoły zawodowe.
Tabela 8: Stan gminnej bazy edukacyjnej w 2006 roku
Wyszczególnienie

Liczba jednostek

Przedszkola

12

Szkolnictwo podstawowe

8

Szkolnictwo gimnazjalne
Szkolnictwo ogólnokształcące

7
2

Szkolnictwo policealne

2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Od 1997 r. Puławy są miastem, w którym istnieje wyższa uczelnia. Puławska Szkoła Wyższa
prowadzi kształcenie na szeregu kierunków, uzupełniając w ten sposób ofertę edukacyjną
miasta. Ponadto od ponad 15 lat istnieje w Puławach Nauczycielskie Kolegium Języków
Obcych.
Ważnym wyzwaniem dla wspólnoty samorządowej wydaje się ciągłe udoskonalanie zasad
kształcenia i wychowania w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta, a
także ciągłe dostosowywanie programów kształcenia do potrzeb lokalnej społeczności.
Działaniom takim towarzyszyć winno również stałe podnoszenie standardów wyposażenia
placówek oświatowych.
Kultura i sztuka
Samorząd Puław realizuje swoje zadania z zakresu kultury przede wszystkim poprzez dwie
gminne instytucje kultury oraz dzięki współpracy z działającymi na naszym terenie
placówkami i organizacjami pozarządowymi. Samorządowe instytucje kultury to: Puławski
Ośrodek Kultury „Dom Chemika” oraz Biblioteka Miejska z siedmioma filiami, usytuowanymi
na terenie miasta. Obok tych jednostek na terenie miasta działalność z zakresu kultury
prowadzą takie placówki, jak: Młodzieżowy Dom Kultury, trzy Osiedlowe Domy Kultury PSM,
Muzeum Regionalne PTTK, Muzeum Oświatowe i Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia,
Centralna Biblioteka Rolnicza im. M. Oczapowskiego w Pławach. Istotną rolę w tworzeniu i
upowszechnianiu kultury pełnią organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje,
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działające na terenie miasta, które poprzez swoją działalność wzbogacają ofertę kulturalną.
Chodzi tu m.in. o: Towarzystwo Przyjaciół Puław, Puławskie Towarzystwo Tradycji
Narodowych, Stowarzyszenie „Grześ”, Koło Puławskie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oświatowego, Puławski Oddział Polskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii, Puławskie Towarzystwo Muzyczne.
Sport i rekreacja
Podstawą rozwoju sportu i rekreacji w Puławach jest baza sportowo-rekreacyjna, której
głównymi obiektami są: hala sportowa położona przy ul. Partyzantów oraz kompleks
sportowy przy ul. Bema. Hala sportowa posiada salę gier zespołowych z widownią na ok. 600
osób oraz krytą pływalnię. W bliskim sąsiedztwie znajdują się korty tenisowe. Kompleks
obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Bema składa się z trawiastego boiska piłkarskiego
oraz areny lekkoatletycznej z widownią na około 5.000 osób, treningowego boiska
piłkarskiego o sztucznej nawierzchni i sztucznym oświetleniu oraz pływalni krytej. Kolejnym
obiektem sportowo – rekreacyjnym miasta jest Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z odkrytymi pływalniami, położony przy ul. Wczasowej.
Baza sportowo – rekreacyjna miasta to również szkolne obiekty sportowe, wśród których
warto wspomnieć trzy kryte pływalnie.
W ostatnich latach podejmowane są działania zmierzające do rozwoju rekreacji przy
wykorzystaniu terenów pobrzeża Wisły. W oparciu o istniejącą bazę obiektów sportowych i
rekreacyjnych swoją działalność na terenie miasta prowadzą liczne kluby sportowe oraz takie
organizacje, jak: Szkolny Związek Sportowy i Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej. Administratorem miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. W pobliskiej Parchatce funkcjonuje stok narciarski z
wyciągiem.
Infrastruktura sportowa na terenie Puław może stanowić istotny element szerokiej oferty
miasta podnoszącej jakość życia w nim a także przyciągającej turystów. Dzięki dalszemu
inwestowaniu w obiekty sportowe Puławy mogą stać się miejscem bardziej atrakcyjnym dla
odwiedzających nie tylko samo miast, ale również cały region.
Pomoc społeczna
Gminne jednostki organizacyjne powołane do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
to: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Zespół
Dziennych Domów Pomocy Społecznej, w skład którego wchodzą: Dzienny Ośrodek
Adaptacyjny, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Centrum Integracyjno – Rehabilitacyjne. Na
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terenie miasta w obszarze pomocy społecznej działają liczne organizacje pozarządowe. Są to
między innymi: Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, które prowadzi Schronisko
dla Mężczyzn; Forum Stowarzyszeń i Organizacji „Razem”, prowadzące Biuro Porad
Obywatelskich; Polskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, które prowadzi
Warsztat Terapii Zajęciowej i mieszkania chronione. Równolegle do działań z zakresu pomocy
społecznej realizowane są zadania w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii
społecznej, podstawą których jest uchwalane przez Radę Miasta Puławy miejskie programy.
Realizacja tych programów prowadzona jest we współpracy ze szkołami i organizacjami
społecznymi.

D. Ochrona środowiska
Ochrona powietrza
Stan czystości powietrza jest jednym z zasadniczych elementów decydujących o jakości i
warunkach życia ludzi oraz o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego. O stanie czystości
powietrza decyduje tzw. emisja przemysłowa, transportowa oraz niska. W okresie ostatnich
lat czystość powietrza w mieście uległa zdecydowanej poprawie z uwagi na ograniczenie
emisji przemysłowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., które zrealizowały szeroki program
inwestycji z dziedziny ochrony środowiska. Równolegle ograniczona została tzw. emisja niska
poprzez podłączenie poszczególnych obiektów do miejskiej sieci cieplnej lub sieci gazowej.
Jednym z głównych kierunków rozwiązywania problemu tzw. emisji transportowej jest
budowa nowego mostu na rzece Wiśle wraz z obwodnicą miasta oraz kontynuacja budowy
systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Puławy.
Ochrona przed hałasem
Hałas komunikacyjny, a w szczególności ruch drogowy, to główne źródłem hałasu na terenie
miasta Puławy. Hałas ten powodowany jest w szczególności przeciążeniem tranzytowym
szlaku komunikacyjnego Lublin – Radom i Dęblin – Kazimierz. Wyprowadzenie ruchu
tranzytowego z centrum miasta, które będzie możliwe po wybudowaniu nowej przeprawy
mostowej na Wiśle wraz z obwodnicą północną miasta, wpłynie na ograniczenie poziomu
hałasu komunikacyjnego w Puławach.
Ochrona wód
Ważne znaczenie dla funkcjonowania miasta ma czystość wód w Wiśle i jej dopływach. Na
podstawie dostępnych wyników badań można stwierdzić, że funkcjonowanie Puław nie
wpływa w zasadniczy sposób na jakość wody w rzece na jej dłuższym odcinku.
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Gospodarka odpadami
Na terenie Puław wdrażany jest Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Obejmuje on tereny budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, a jego elementami są:
selektywna zbiórka odpadów, zorganizowany odbiór i transport zebranych odpadów oraz ich
recykling,

odzysk

lub

unieszkodliwienie

w

Zakładzie

Unieszkodliwiania

Odpadów

Komunalnych. Efektem wdrażania systemu jest odzysk odpadów opakowaniowych i
zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowisku. Głównym obiektem systemu
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Puławy jest Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych, który został oddany do eksploatacji w 2001 r.
Dobre wykorzystanie zasobów miasta w zakresie gospodarki odpadami powinno prowadzić
do zwiększania znaczenia recyklingu odpadów oraz do połączenia systemu zbiórki odpadów z
terenu Puław oraz z gmin powiatu puławskiego.
Zasoby przyrody
Puławy są miastem, które powstało z założenia pałacowo-ogrodowego, zachowując jego
podstawowe elementy przestrzenne. Największy udział w strukturze użytkowania terenów
miasta posiadają lasy (1.791 ha) oraz inne formy zieleni urządzonej tj. skwery i zieleńce
(pow. 6,5 ha), zieleń przyuliczna (9,4 ha), zieleń osiedlowa (135 ha).
Park puławski o pow. 30 ha stanowi historyczne, zabytkowe założenie pałacowo-parkowe a
także pełni funkcję parku miejskiego. Spośród prawnych form ochrony przyrody w Polsce, na
terenie miasta znajdują się obecnie: 24 drzewa uznane za pomniki przyrody, rezerwat „Łęg
na Kępie” oraz fragment Kazimierskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną o powierzchni
łącznie 1.098,4 ha.
Rejon miasta odznacza się dużym bogactwem gatunków szaty roślinnej. Główne zbiorowiska
siedlisk roślinnych zlokalizowane są poza obszarami zurbanizowanymi i są to głównie lasy
zajmujące ponad 30% powierzchni miasta, łąki i pastwiska.
Ogólna powierzchnia zieleni przypadająca na 1 mieszkańca wynosi ok. 364 m2, a zieleni
bezpośredniego kontaktu w strefie zabudowanej ok. 60 m2.
Bogactwo przyrody Puław tworzy zasób strategiczny miasta. Należyta ochrona posiadanych
zasobów oraz inwestowanie w podnoszenie jakości zieleni miejskiej może stać się na długie
lata ważnym czynnikiem rozwoju lokalnej społeczności.
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E. Gospodarka
Podmioty gospodarcze
Zgodnie z danymi rejestru REGON w 2005 roku na terenie Puław zarejestrowanych było 5
079 podmiotów, a zatem o 2,4 % mniej niż w roku 2004. Zdecydowaną większość w
sektorze przedsiębiorstw stanowią prywatne podmioty gospodarcze, bowiem aż 97,3%.
Tabela 9: Liczba podmiotów gospodarczych sektora publicznego oraz prywatnego
Rok

Ogółem

Sektor publiczny

Sektor prywatny

2004

5 292

142

5 150

2005

5 223

144

5 079

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Tabela 10: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg PKD
Rodzaj działalności

liczba

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

40

Rybactwo

0

Górnictwo

3

Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodów, motocykli oraz artykułów
użytku osobistego i domowego
Hotele i restauracje

338
3
423
2052
193

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

270

Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i
powszechne ubezpieczenie zdrowotne
Edukacja
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

242

Organizacje i zespoły eksterytorialne

797
17
136
318
391
0
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zdecydowana większość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych prowadzi działalność w
sekcji „Handel i naprawy”. Znaczna część podmiotów występuje również w sekcji „Obsługa
nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” oraz
„Przetwórstwo przemysłowe”.
Jednym z ważniejszych wyzwań dla samorządu Miasta Puławy będzie stałe poprawianie
warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta.
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Jednocześnie należy zabiegać o jak największe zróżnicowanie profilu działania lokalnych firm,
co ograniczy ryzyko silnego oddziaływania na sytuację w mieście złej koniunktury w ramach
pojedynczych branż gospodarki.
Handel i usługi
W ostatnich latach nastąpiła, i w dalszym ciągu postępuje, ewolucja handlu. Na terenie
miasta ulokowały swoje wielkopowierzchniowe sklepy duże sieci handlowe. Powstały obiekty
handlowe: „Biedronka”, „Carrefour”, „Stokrotka”, „Kaufland”. W wyniku porozumienia
pomiędzy Gminą Miasto Puławy a Puławską Izbą Gospodarczą w sprawie dzierżawy terenu
po

byłej

jednostce

wojskowej

na

terenie

pozostałym

po

jednostce

powstał

wielkopowierzchniowy obiekt o funkcjach handlowych, usługowych i rozrywkowych: „Galeria
Zielona”.
Ośrodki naukowo - badawcze
Puławy to liczący się w kraju i zagranicą ośrodek naukowy z wieloletnimi tradycjami.
Funkcjonujące na terenie miasta instytuty odgrywają ważną rolę w rozwoju społeczno –
gospodarczym miasta.
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
(IUNG-PIB) jest jednostką badawczo-rozwojową podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Prowadzi on prace badawcze dotyczące gleboznawstwa, nawożenia, uprawy roślin,
rozpoznawania i ochrony przestrzeni rolniczej, oddziaływania rolnictwa i przemysłu na
środowisko przyrodnicze. Główne Laboratorium Analiz Chemicznych należące do Instytutu
posiada akredytację na badania istotne dla rolnictwa i ochrony środowiska. IUNG-PIB jest
ustawowo upoważniony do oceny i opracowywania wszystkich nawozów wprowadzonych na
rynek. Funkcjonujące w ramach Instytutu Centrum Szkoleniowo-Kongresowe świadczy usługi
na rzecz urzędów, administracji państwowej i władz samorządowych oraz przekazuje wyniki
badań praktyce rolniczej za pośrednictwem WODR. Działalność Instytutu obejmuje ponadto
wykonywanie map numerycznych przydatnych do zarządzania przestrzenią rolniczą na
poziomie kraju, regionu i gmin. Instytut prowadzi szeroką współpracę z licznymi
zagranicznymi placówkami naukowymi.
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy (PIWET) – został
powołany w 1945 roku jako jednostka badawczo – rozwojowa Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Podstawowym zadaniem instytutu 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
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pochodzenia zwierzęcego. Ponadto Instytut prowadzi dokształcanie podyplomowe oraz
specjalizacyjne

dla

lekarzy

weterynarii

w

Weterynaryjnym

Centrum

Kształcenia

Podyplomowego. Jest też 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.
Instytut Nawozów Sztucznych (INS) – jest placówką naukowo – badawczą, która wywodzi się
z utworzonego w 1935 r. Laboratorium Badawczego Zjednoczonych Fabryk Związków
Azotowych w Mościskach i Chorzowie. Z laboratorium badawczego powstały kolejno:
Centralne Laboratorium Doświadczalne (1947 r.) i tarnowski oddział Instytutu Syntezy
Chemicznej w Gliwicach (1952 r.). W 1958 r. oddział Instytutu Syntezy Chemicznej w
Tarnowie uzyskał rangę samodzielnej placówki badawczej o nazwie Instytut Nawozów
Sztucznych. Od 1968 r. siedzibą Instytutu Nawozów Sztucznych są Puławy.
Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i
Epidemiologii (WIHE) – legitymuje się znaczącym dorobkiem naukowym i utrzymuje stałą
współpracę naukową z wieloma ośrodkami na świecie. Ośrodek dysponuje nowoczesną bazą
badawczą, prowadzi badania i ekspertyzy, w szczególności w zakresie wykrywania i
identyfikacji czynników biologicznych, aktywności środków hamujących wzrost bakterii,
aktywności dezynfekcyjnych preparatów przeznaczonych dla celów obronnych, monitoringu
zagrożeń biologicznych w środowisku.
Oddział Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (OPISIK) – jest częścią Instytutu
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, będącego jednym z resortowych Instytutów
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zajmuje się badaniami z dziedziny hodowli pszczół,
poznawania ich biologii, doskonaleniem metod obsługi pasiek oraz określaniem składu i
właściwości wszystkich produktów wytwarzanych przez pszczoły.
Obecność w Puławach tak istotnych dla całego kraju instytucji naukowych może przyczyniać
się do tworzenia znaczącego potencjału rozwojowego dla miasta, głównie w zakresie dostępu
do nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz w tworzeniu zaplecza naukowego
dla lokalnej gospodarki.
Otoczenie biznesu
Infrastrukturę otoczenia biznesu w Puławach tworzą organizacje wspierające rozwój
przedsiębiorczości,

organizacje

samorządu

gospodarczego,
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samorządu miasta i środowiska gospodarczego, sieć oddziałów banków oraz inne instytucje
obsługujące przedsiębiorców i działające na rynku pracy.
Ważną rolę w otoczeniu biznesu pełni Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, której
celem jest kreowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Puławach i regionie,
promocja lokalnego potencjału gospodarczego oraz walka z bezrobociem. W ramach Fundacji
działa Inkubator Przedsiębiorczości, Punkt Konsultacyjny, Ośrodek Szkoleniowy, Agencja
Pośrednictwa Pracy oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych, Centrum Konsultingowe Rozwoju
Zawodowego oraz Gminne Centrum Informacji.
Organizacjami samorządu gospodarczego są: Puławska Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł
Różnych, „Partner” Stowarzyszenie Kupców i Handlowców.
Niezwykle istotnym przedsięwzięciem tworzącym infrastrukturę otoczenia biznesu jest
Puławski Park Przemysłowy. Jest to wspólne przedsięwzięcie organizacyjne samorządu
miasta Puławy i Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., polegające na stworzeniu oferty
inwestycyjnej

opartej

na

potencjale

zakładów

oraz

preferencjach

w

podatku

od

nieruchomości dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Planuje się intensywne
rozwijanie projektu Parku, w czym dopomóc mają planowane środki pomocowe przyznane na
ten projekt w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
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3. Analiza silnych i mocnych stron, szans i zagrożeń rozwoju
Miasta Puławy
Według oceny Zespołu najważniejszymi mocnymi stronami Miasta Puławy są:
a)

Położenie

- W promieniu ok. 100 km istnieją trzy duże ośrodki społeczno – gospodarcze: Warszawa,
Lublin, Radom.
- Region puławski jest atrakcyjny turystycznie dzięki takim ośrodkom jak: Kazimierz Dolny,
Janowiec, Nałęczów.
b)

Rozwinięta infrastruktura komunalna, będąca gwarancją dostępności i wymaganego

standardu usług komunalnych.
c)

Liczący się w skali kraju i świata zakład przemysłu chemicznego – Zakłady Azotowe

„Puławy” S.A., który stanowi o potencjale przemysłowym Puław, stwarza warunki rozwoju
dla mniejszych firm, jest marką jednoznacznie kojarzoną z Puławami w Polsce i na Świecie.
d)

Potencjał intelektualny i infrastrukturalny istniejących ośrodków naukowych, który

stanowi cenną możliwość podjęcia współpracy dla puławskich przedsiębiorców.
e)

Dorobek kulturowy miasta, w szczególności jego podstawowa wartość, jaką jest

zabytkowa osada pałacowo – parkowa, podnoszący walory turystyczne Puław.
f)

Rozwinięta infrastruktura otoczenia biznesu, która pozwala zarówno istniejącym

firmom, jak i nowym inwestorom dobrze czuć się w Puławach.
g)

Aktywność samorządu miasta i kontynuacja działań w zakresie rozwiązywania

kluczowych problemów rozwoju miasta. Czynnik ten stwarza szansę na kontynuację ciągłego
rozwoju miasta we wszystkich jego sferach.

Zdaniem Zespołu słabymi stronami miasta są:
a)

Słaba dostępność komunikacyjna miasta

- Głównymi powodami są: brak nowego mostu na rzece Wiśle i brak obwodnicy miasta.
b)

Niedostatecznie rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw.
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c)

Niski

stopień

wykorzystania

potencjału

intelektualnego

i

infrastrukturalnego

funkcjonujących na terenie miasta ośrodków naukowych we współpracy ze środowiskiem
gospodarczym.
d)

Kojarzenie w aspekcie turystyki Puław z Zakładami Azotowymi.

- Jako miasto przemysłowe Puławy nie przyciągają turystów na wypoczynek.
e)

Brak systemowych rozwiązań wspierających budownictwo socjalne.

f)

Brak skutecznych systemowych rozwiązań problemów służby zdrowia.

g)

Nieskuteczność centralnych programów rozwoju przedsiębiorczości.

W opinii Zespołu najważniejsze szanse rozwoju miasta to:
a)

Budowa mostu na rzece Wiśle wraz z obwodnicą miasta.

- zwiększy dostępność komunikacyjną Puław.
b)

Ubieganie się o środki finansowe z Funduszy Strukturalnych.

- pozwoli to zrealizować nowe inwestycje pro-rozwojowe.
c)

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej kraju i regionu po wejściu Polski do Unii

Europejskiej
- Potencjalnie zwiększy prawdopodobieństwo nowych inwestycji w Puławach.
d)

Realizacja znaczących inwestycji rozwojowych w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.

oraz w PIWET.
- Zwiększy potencjał w/w jednostek. W przypadku „Azotów”, ze względu na zależność
gospodarki miasta od sytuacji zakładu, zwiększy to także potencjał Puław.
e)

Rozwój turystyki i wzrost atrakcyjności Miasta Puławy jako centrum turystycznego.

Z kolei najpoważniejsze zagrożenia dla rozwoju miasta to:
a)

Niekorzystne zmiany rynkowe w sektorze chemii ciężkiej negatywnie oddziałujące na

rozwój Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
b)

Brak zdywersyfikowanej struktury lokalnej gospodarki, silna zależność gospodarki

miasta od sytuacji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
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c)

Występujące problemy demograficzne, ujemne saldo migracji i spadający przyrost

naturalny.
d)

Dla przyjazdu turystów do Puław na dłuższy pobyt zagrożeniem jest bliskie położenie

znacznie atrakcyjniejszych ośrodków jak Kazimierz, Nałęczów czy Janowiec.
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Wizja rozwoju miasta Puławy.
Cele i zadania Strategii
1. Wizja Rozwoju
Wizja rozwoju Miasta Puławy jest idealnym obrazem miasta w przyszłości. Jest to wizja
miasta naszych oczekiwań, pragnień i ambicji. To najbardziej ogólny cel, do którego
będziemy dążyć, łącząc nasze wspólne siły na rzecz jego realizacji.
Wizja rozwoju miasta jest jednym z trudniejszych pytań, na jakie musimy udzielić
odpowiedzi, budując strategię rozwoju naszego miasta. Jest to pytanie o przyszłość Puław,
jego miejsce i rolę na mapie naszego kraju, województwa i powiatu. Odpowiedzią na to
pytanie jest deklaracja wizji rozwoju Puław:

„Puławy to atrakcyjny miejski ośrodek województwa
lubelskiego,
będący pomostem współpracy regionów Europy Wschodniej
i Zachodniej;
to miasto dumne ze swego dziedzictwa kulturowego,
przyjazne dla mieszkańców i gości,
gdzie nowoczesny przemysł i nauka rozwijają się w
harmonii z naturalnym środowiskiem”.
Podstawą deklaracji wizji rozwoju Miasta Puławy są następujące założenia strategiczne:
a) Puławy to miasto aktywne w obszarze współpracy społeczno-gospodarczej regionów
Europy Wschodniej i Zachodniej.
b) Puławy

to

regionalny

i

ponadregionalny

ośrodek

gospodarczej o zdywersyfikowanej strukturze lokalnej gospodarki.
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c) Puławy to krajowy i międzynarodowy ośrodek naukowy wspierający rozwój
nowoczesnego przemysłu, rolnictwa i innowacji w nowoczesnym przemyśle, a także ośrodek
akademicki.
d) Puławy to ośrodek turystyki i kultury.
e) Puławy to miasto „zwrócone ku Wiśle”, wykorzystujące walory swojego położenia nad
rzeką Wisłą dla rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych.
f) Puławy to miasto zrównoważonego rozwoju w harmonii z naturalnym środowiskiem.
g) Puławy to ważny węzeł komunikacyjny, którego nowa przeprawa mostowa przez
rzekę Wisłę wraz z obwodnicą miasta jest elementem ponadregionalnego układu
komunikacyjnego; duże znaczenie ma również komunikacja kolejowa oraz potencjalnie
możliwe drogi komunikacji: wodna i lotnicza.
h) Puławy to miasto przyjazne dla mieszkańców i gości, atrakcyjny ośrodek miejski o
rozwiniętej infrastrukturze zapewniającej dostępność i wymagany standard usług miejskich.
i)

Puławy to miasto dumne ze swego dziedzictwa kulturowego, gdzie pielęgnowana jest

tożsamość historyczna i kulturowa.
j) Puławy to miasto mieszkańców czynnie uczestniczących w życiu społecznogospodarczym i wspierających jego rozwój poprzez realizację inicjatyw społecznych.
Wizja rozwoju Miasta Puławy spójna jest z dokumentami strategicznymi o zasięgu
regionalnym i ponadregionalnym. Nasze miasto zgodnie z przyjętą deklaracją wizji rozwoju
będzie aktywnie wspierać działania samorządu wojewódzkiego na rzecz rozwoju naszego
regionu jako platformy współpracy krajów Europy Wschodniej i Zachodniej, które wpisane są
w generalny cel Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.
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2. Cele i zadania strategiczne

CEL STRATEGICZNY NR I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU
ROZWOJOWEGO MIASTA
Rozwój Miasta Puławy jest silnie powiązany z rozwojem województwa lubelskiego i powiatu
puławskiego.

Oznacza

to,

że

integracja

działań

podejmowanych

przez

samorząd

województwa, powiatu i Miasta Puławy decydować będzie w głównej mierze o dynamice
procesów rozwojowych miasta. Dlatego też dla osiągnięcia wizji rozwoju Puław jako
atrakcyjnego miejskiego ośrodka województwa lubelskiego o znaczeniu regionalnym i
ponadregionalnym bardzo ważne jest rozwijanie funkcji ponadlokalnych miasta, w
szczególności w sferze zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury komunikacyjnej,
ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego.
Priorytet ten zgodny jest z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego. Wzmocnienie potencjału
rozwojowego Puław jest zatem działaniem wspierającym realizację Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego.
Równolegle do działań podejmowanych w sferze infrastruktury technicznej prowadzone będą
działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.
Decydujące

znaczenie

dla

wzmocnienia

potencjału

rozwojowego

miasta

w

sferze

infrastruktury o zasięgu ponadlokalnym ma rozwój współpracy z sąsiednimi gminami.
Efektem tej współpracy winny być wspólne działania na rzecz rozwoju regionu.
Wzmacnianiu potencjału miasta winno towarzyszyć właściwe promowanie jego walorów, za
ważne uznano zatem podejmowanie działań zmierzających do przekazania możliwie szerokiej
grupie adresatów informacji o Puławach, jego zasobach i możliwościach.
Zgodnie z przedstawionymi założeniami priorytet: „Wzmocnienie potencjału rozwojowego
miasta” realizowany będzie poprzez działania w ramach następujących celów pośrednich:
-

Zagospodarowanie przestrzenne miasta

-

Poprawa dostępności komunikacyjnej

-

Ochrona środowiska
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-

Ochrona dziedzictwa kulturowego

-

Promocja miasta.

Działania

objęte

priorytetem:

„Wzmocnienie

potencjału

rozwojowego

miasta”

w

zdecydowanym zakresie wykraczają poza zakres tzw. zadań własnych samorządu Miasta
Puławy. W większości przypadków wymagane inwestycje są inwestycjami innych niż
samorząd miasta instytucji i finansowane będą ze środków tych instytucji. Z uwagi jednak na
ich ważność dla rozwoju miasta oraz potencjalną możliwość finansowania ze środków
zewnętrznych, w tym również z funduszy Unii Europejskiej, za celowe uznano, by władze
samorządowe Puław były inicjatorem i koordynatorem planowanych działań i przedsięwzięć.

Cel pośredni I.1. Zagospodarowanie przestrzenne miasta
Potencjał rozwojowy miasta w dużej mierze zależy od czynników przestrzennych. Za celowe
należy zatem uważać prowadzenie działań zmierzających do bardziej przejrzystego
zagospodarowania terenów Puław, tworzącego dobre warunki do rozwoju różnych form
budownictwa i działalności gospodarczej oraz zapewniającego duży poziom bezpieczeństwa
prawnego w tej dziedzinie. Zakłada się kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej
miasta poprzez opracowanie dokumentów planistycznych:
-

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które jest

ustawowym instrumentem zarządzania polityką przestrzenną i społeczno – gospodarczą
miasta. Pełni funkcję promocyjną poprzez wskazanie obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie
lub turystycznie, informuje mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów zewnętrznych o
zamierzeniach władz lokalnych.
-

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – akty prawa miejscowego, które

są podstawą inwestowania na danym terenie i kształtują sposób wykonywania prawa
własności poprzez określanie funkcji terenów, warunków i zasadach jego zagospodarowania
oraz rozmieszczanie inwestycji celu publicznego – infrastruktury technicznej, społecznej.
Posiadanie tych dokumentów i uaktualnianie ich w miarę potrzeb eliminuje błędy i
nieprzewidywalności, przypadkowość i uznaniowość przy wydawaniu decyzji dotyczących
zagospodarowania terenu tj. zapewnia przestrzeganie ładu przestrzennego.
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Zadania omawianego celu wskazano na schemacie.

I.1. Zagospodarowanie przestrzenne miasta
I.1.1. Opracowanie do końca 2007 roku miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego Miasta
I.1.2. Wykreowanie centrum miasta wokół ulicy Piłsudskiego

I.1.1. Opracowanie do końca 2007 roku miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego Miasta
Za ważny element podnoszenia atrakcyjności Miasta jako miejsca właściwego na lokalizację
różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze tak gospodarczym, jak i społecznym, uznano
zapewnienie

możliwie

największego

poziomu

bezpieczeństwa

prawnego.

Jednym

z

elementów tego bezpieczeństwa jest spójna i konsekwentnie realizowana polityka
konstruowania przestrzeni miejskiej. Narzędziem tej polityki są lokalne dokumenty o
charakterze

planistycznym,

w

szczególności

miejscowe

plany

zagospodarowania

przestrzennego.
Za zadanie o charakterze strategicznym uznane zostało opracowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta w terminie do 30.12.2007 r.
W opracowywanych planach szczególną uwagę należy zwrócić na:
- wyznaczanie terenów pod inwestycje gospodarcze stymulujące rozwój miasta w ramach
dywersyfikacji gospodarki,
- rehabilitację istniejącego zagospodarowania lub wprowadzenia nowego o wysokich
standardach na zdegradowanych terenach poprzemysłowych,
- wyznaczenie terenów pod obiekty wielkopowierzchniowe,
- odbudowę przestrzeni publicznej decydującej o percepcji przestrzeni miasta, w tym
wykreowanie centrum administracyjno-usługowego połączonego Skwerem Niepodległości z
utworzonym na bazie historycznego zespołu pałacowo-parkowego zespołem kulturalnorekreacyjnym,
- wykorzystanie rekreacyjno – turystyczne położenia miasta nad rzeką Wisłą,
- wykorzystanie walorów przyrodniczych miasta, uroków wąwozów Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego dla rozwoju turystyki.
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I.1.2. Wykreowanie centrum miasta wokół ulicy Piłsudskiego
Puławy są miastem nietypowym pod względem urbanistycznym, tj. nie posiadają centrum
miasta. Jest to zaszłość, którą w miarę możliwości należy zmienić. Jednym z działań na rzecz
wykreowania centrum miasta będzie przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum miasta na
budowaną obecnie obwodnicę północną. Z chwilą jej wybudowania wraz z przeprawą
mostową stworzy się możliwość zamknięcia odcinka ul. Piłsudskiego od ul. Centralnej do ul.
Lubelskiej i stworzenie tzw. miejskiego pasażu handlowo- usługowego. Koncepcja ta jest
zapisana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Miasta Puławy. Takie rozwiązanie integralnie połączyłoby tereny handlowo – usługowe z
rekreacyjnymi, to jest z obszarem, jaki stanowi osada pałacowo-parkowa ze Skwerem
Niepodległości.

Cel pośredni I.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej
Dostępność komunikacyjną zarówno samego miasta, jak i poszczególnych jego części uznać
należy za ważny czynnik kształtowania potencjału miasta. Dostępność do samej
miejscowości jest w głównej mierze uzależniona od działań podmiotów o zakresie działania
ponadlokalnym i ponadregionalnym, jednakże również w gestii samorządu miasta pozostaje
wiele możliwości działania w zakresie kształtowania układów komunikacyjnych oraz sposobu
funkcjonowania różnych rodzajów transportu.
Zadania omawianego celu wskazano na schemacie.

I.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej
I.2.1. Budowa nowego mostu na Wiśle wraz z budową
północnej obwodnicy miasta
I.2.2. Budowa południowej obwodnicy miasta w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 824
I.2.3. Optymalizacja wewnętrznego układu drogowego
I.2.4. Integracja systemów komunikacji publicznej
I.2.5. Rozwój infrastruktury informatycznej i poprawa
dostępności do niej
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I.2.1. Budowa nowego mostu na Wiśle wraz z budową północnej
obwodnicy miasta
Nowa przeprawa mostowa oraz budowa północnej obwodnicy Puław otwiera nowe
perspektywy dla całego miasta. Realizacja tego planu odniesie szczególnie widoczny wpływ
na sytuację północnej dzielnicy miasta, jaką jest osiedle Wólka Profecka.
Dzięki staraniom władz miasta oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad I etap
budowy, obejmujący wybudowanie nowej przeprawy mostowej na północ od Puław oraz
budowę pierwszej części obwodnicy poprzez ul. Długą do Al. 1000-lecia Państwa Polskiego w
granicach administracyjnych miasta Puławy, został rozpoczęty w 2006 r. Zakończenia tego
etapu należy oczekiwać w roku 2008.
Pełne wyprowadzenie ruchu tranzytowego na kierunku wschód-zachód poza tereny
zurbanizowane możliwe będzie po pomyślnym zakończeniu II etapu inwestycji. Czynione są
starania, aby etap ten rozpoczął się bezpośrednio po zakończeniu I etapu.
Dla potrzeb realizacji II etapu budowy obwodnicy opracowana została dokumentacja
techniczna wraz z uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, natomiast
obecnie trwają prace związane z pozyskaniem prawa do terenu. Z uwagi jednak na wysokie
koszty zadania i konieczność pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (np.
Bank Światowy, Unia Europejska) planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych II etapu w
latach 2009-2010. Inwestorem całego zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad.
Realizacja inwestycji przyczyni się do ogólnej poprawy warunków życia na terenie Puław.
Usunięte zostaną bowiem niedogodności, jakie w chwili obecnej wiążą się z przejeżdżaniem
przez miasto dużej liczby samochodów, w tym samochodów ciężarowych. Dzięki temu
zadaniu będzie również możliwe osiągnięcie innych celów – stworzone zostaną podstawy do
nadania okolicom ulicy Piłsudskiego funkcji centrum miasta, możliwe będzie także bardziej
precyzyjne podzielenie funkcji poszczególnych dzielnic i obszarów Puław. W szczególności
możliwe będzie także nadanie terenom przyległym do obwodnicy funkcji miejsca do
lokalizacji inwestycji przemysłowych, składów hurtowych oraz różnego rodzaju punktów
usługowych.

- 38 -

Strategia Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 (aktualizacja)

I.2.2. Budowa południowej obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 824
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasta Puławy
zakłada budowę południowej obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824, która
częściowo przebiega przez tereny Gminy Końskowola.
Zadaniem obwodnicy południowej będzie wyprowadzenie poza tereny przebiegające
pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi ruchu samochodowego z kierunku północ – południe.
Jest to ruch w dużej mierze osobowy, powodujący jednak obecnie duże obciążenie
wewnętrznego układu drogowego w Puławach.

I.2.3. Optymalizacja wewnętrznego układu drogowego
Budowa nowej przeprawy mostowej na rzece Wiśle w Puławach wraz z północną obwodnicą
miasta

spowoduje

zmiany

w

zakresie

funkcjonowania

wewnętrznego

układu

komunikacyjnego miasta poprzez przeniesienie znacznej części ruchu drogowego z centrum
miasta na obwodnicę.
Ta nowa sytuacja uwzględniona została w zaktualizowanym w 2006 roku Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Puławy, gdzie
określone zostały kierunki i zadania w zakresie przekształceń i rozwoju wewnętrznego układu
drogowego miasta.
Na bazie powyższego dokumentu planistycznego planuje się opracowanie programu rozwoju
wewnętrznego układu drogowego, który obejmować będzie zadania inwestycyjne w
podstawowym i uzupełniającym układzie komunikacyjnym i dotyczyć będzie budowy i
modernizacji dróg obsługujących tereny mieszkaniowe, przemysłowe oraz obsługi turystyki i
rekreacji.
W układzie podstawowym zadania modernizacyjne dotyczą dróg wojewódzkich i dróg
powiatowych, których realizacja należy do właściwych zarządów drogowych w ramach
środków finansowych budżetu województwa i budżetu powiatu. Zakłada się, że gmina Miasto
Puławy prowadzić będzie współpracę z zarządcami tych dróg zarówno w zakresie określenia
zadań modernizacyjnych, jak i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na ich
realizację, w tym środków funduszy Unii Europejskiej.
Prowadzone będą także dalsze działania w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
poprzez realizację programów i projektów uspokojenia ruchu drogowego oraz rozbudowę
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sieci dróg rowerowych na terenie miasta Puławy oraz szlaków rowerowych prowadzących do
sąsiednich gmin.
Oczekiwanym rezultatem działań podejmowanych w zakresie rozwoju wewnętrznego układu
drogowego miasta jest poprawa sprawności funkcjonowania układu drogowego, poprawa
obsługi komunikacyjnej terenów mieszkaniowych, przemysłowych oraz obsługi turystyki i
rekreacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zadania drogowe realizowane będą w oparciu o „Program modernizacji urządzonych dróg
gminnych i powiatowych oraz parkingów i ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i dróg
wewnętrznych Gminy Miasto Puławy”, Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Puławy oraz
inne programy i koncepcje opracowywane w tym zakresie.

I.2.4. Integracja systemów komunikacji publicznej
System komunikacji publicznej pełni ważną rolę w rozwoju Miasta Puławy i okolicznych gmin.
Celem działań związanych z integracją systemów komunikacji publicznej funkcjonujących na
terenie Miasta Puławy jest poprawa obsługi potrzeb przewozowych mieszkańców miasta i
okolicznych gmin.
Główne kierunki planowanych działań będą realizowane w opraciu o „Zintegrowany plan
rozwoju transportu publicznego dla Miasta Puławy i obszaru funkcjonalnie z nim
powiązanego na lata 2007-2013”. Obejmą one m.in.:
-

rozszerzenie współpracy samorządu miasta z samorządami innych gmin w zakresie

wypracowania wspólnej polityki w obszarze komunikacji publicznej,
-

koordynowanie rozkładów jazdy różnych przewoźników,

-

zwiększenie atrakcyjności komunikacji zbiorowej obsługującej miasto i inne gminy z

obszarów funkcjonalnie z nim powiązanych,
-

usprawnienie systemu drogowego z wykorzystaniem środków organizacji i inżynierii

ruchu drogowego,
-

rozwój

i

modernizację

infrastruktury

drogowej,

wraz

z

rozbudową

węzłów

przesiadkowych i budową nowych pętli autobusowych,
-

rozwój

i

modernizację

taboru

autobusowego

infrastruktury przystankowej.
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Działania związane z integracją systemów transportu zbiorowego na terenie Puław obejmują
również zmianę lokalizacji dworca autobusowego. Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania

Przestrzennego

gminy

Miasta

Puławy

przewiduje

przeniesienie

istniejącego dworca PKS przy ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwo dworca PKP, co wpłynęłoby
na lepszą koordynację funkcjonowania różnych systemów komunikacji publicznej.

I.2.5. Poprawa dostępności oraz rozwój infrastruktury informatycznej
Rozwój infrastruktury informatycznej jest istotnym czynnikiem rozwoju miasta. Działania w
tym zakresie koncentrują się na tworzeniu miejskiej sieci dostępu do Internetu, co
umożliwiać będzie rozwój usług elektronicznych szkolnictwa i nauki, usług administracji
publicznej i jednostek komunalnych, usług sektora prywatnego i lepszej obsługi potrzeb
indywidualnych użytkowników. W ramach planowanych działań przewiduje się między innymi
dodatkowe inwestycje w rozbudowę dotychczasowej stacji bazowej bezprzewodowego
Internetu WiMax w celu zamiany anteny dookólnej na anteny sektorowe, co pozwoli
zwiększyć zasięg systemu na całe Puławy i okolice (np. Kazimierz Dolny).
Działaniem wpisującym się w to zadanie strategiczne będzie także dalsze okablowywanie
miasta i przygotowywanie ścieżek pod przewody w ramach miejskiej sieci szkieletowej.
Zadaniem gminy Miasto Puławy jako właściciela tej infrastruktury będzie uregulowanie
sposobu zarządzania tą siecią gwarantującego otwartość dostępu do infrastruktury
informatycznej.
Każda przebudowa (budowa) modernizacja drogi w mieście powinna uwzględniać
przygotowanie do budowy infrastruktury sieciowej dla miasta, a same kable powinny być
układane w pasach tych dróg.

Cel pośredni I.3. Ochrona środowiska
Zagadnienia ochrony środowiska są szczególnie ważne w kontekście przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej. Atutem Miasta Puławy w tym obszarze jest rozwinięta infrastruktura
wodociągowo-kanalizacyjna oraz nowoczesny system gospodarki odpadami. Kolejnym
etapem rozwoju infrastruktury ochrony środowiska jest integracja miejskich systemów z
systemami sąsiednich gmin. Równolegle będzie rozwijana współpraca służb ochrony
środowiska samorządu Miasta Puławy oraz podmiotów lokalnych.
Podstawą realizacji wyznaczonych zadań strategicznych w obszarze ochrony środowiska
będzie Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Miasta Puławy.
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Zadania omawianego celu wskazano na schemacie.

I.3. Ochrona środowiska
I.3.1. Integracja gminnych systemów gospodarki wodno-ściekowej
w ramach „Aglomeracji Puławskiej”
I.3.2. Rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
I.3.3. Edukacja ekologiczna
I.3.4. Współpraca samorządu Miasta Puławy z partnerami społecznymi,
w tym z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. w zakresie ochrony środowiska
I.3.5. Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu

I.3.1. Integracja gminnych systemów gospodarki wodno-ściekowej w
ramach „Aglomeracji Puławskiej”
Integracja systemów gospodarki wodno-kanalizacyjnej Miasta Puławy i okolicznych gmin jest
przedsięwzięciem polegającym na łączeniu systemów wodociągów i układów kanalizacji
sanitarnej miasta i okolicznych gmin. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa i
optymalizacja gospodarki wodociągowo-ściekowej miasta i okolicznych gmin. Obok efektów
ekologicznych równie ważne są korzyści społeczno-gospodarcze tego przedsięwzięcia.
Uporządkowana gospodarka ściekowa tworzyć będzie podstawy dla rozwoju gospodarczego
Miasta Puławy i gmin Ziemi Puławskiej. Działania podejmowane w ramach tego zadania
strategicznego polegać będą na przygotowywaniu we współpracy z zainteresowanymi
gminami projektów budowy i modernizacji systemów wodociągowo – kanalizacyjnych miasta
i okolicznych gmin. Przewiduje się, że głównym źródłem finansowania tych projektów będą
fundusze Unii Europejskiej przy współudziale środków własnych gmin zrzeszonych w
Aglomeracji.

I.3.2. Rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
Rozwój zintegrowanego systemu gospodarki odpadami obejmuje dwa główne kierunki
działań. Jednym z tych kierunków jest rozwijanie systemu gospodarki odpadami Miasta
Puławy poprzez dalszą poprawę systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym zbiórki
odpadów niebezpiecznych. Drugim kierunkiem działań jest rozwijanie współpracy miasta z
sąsiednimi gminami w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.
Zgodnie z założeniami projektowymi Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w
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Puławach oraz z wytycznymi planów gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego oraz
dla powiatu puławskiego obszar funkcjonalny zakładu obejmuje teren miasta Puławy oraz
tereny okolicznych gmin. Wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie gospodarki
odpadami pozwalać będzie na dalszy rozwój technologii unieszkodliwiania odpadów, w tym
między innymi zastosowanie procesu termicznego unieszkodliwiania przy jednoczesnej
optymalizacji nakładów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych. Celem tych działań jest
poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie miasta Puławy i okolicznych gmin oraz
poprawa efektywności ekonomicznej gospodarki odpadami. Realizacja tego celu sprzyjać
będzie rozwojowi społeczno-gospodarczemu miasta Puławy oraz gmin Ziemi Puławskiej.
Przewiduje się, że wymagane inwestycje związane z rozwojem gospodarki odpadami
finansowane będą ze środków funduszy Unii Europejskiej przy współudziale środków
własnych gmin oraz środków krajowych funduszy celowych.

I.3.3. Edukacja ekologiczna
Jednym z ważnych zadań z zakresu ochrony środowiska jest edukacja ekologiczna. Tylko
przy świadomym współudziale mieszkańców możliwa jest poprawa warunków ochrony
środowiska. Celem edukacji ekologicznej jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej
mieszkańców poprzez dostarczenie mieszkańcom miasta wiedzy na temat stanu środowiska
oraz podejmowanych działań na rzecz jego ochrony. Przewiduje się, że działania realizowane
w ramach edukacji ekologicznej obejmować będą wszystkich mieszkańców miasta, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Działania te rozwijane będą równolegle do
przygotowywanych

i

realizowanych

przedsięwzięć

w

zakresie

ochrony

środowiska.

Przykładem jest edukacja w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi prowadzona
równolegle z pracami nad wdrożeniem systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie
miasta. W ramach edukacji ekologicznej przewiduje się dalsze rozszerzenie współpracy
samorządu miasta z organizacjami ekologicznymi, które angażowane będą w realizację
przedsięwzięć edukacyjnych oraz konsultowanie planów i programów w zakresie ochrony
środowiska. Podobnie jak w latach poprzednich kontynuowana będzie współpraca ze
placówkami oświatowymi w ramach realizacji programów edukacji ekologicznej.
Zakłada się, że obok środków budżetu miasta, źródłem finansowania działań w zakresie
edukacji ekologicznej będą w dużej mierze środki zewnętrzne funduszy pomocowych.
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I.3.4. Współpraca samorządu Miasta Puławy z partnerami lokalnymi, w
tym z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. w zakresie ochrony środowiska
Realizacja działań z zakresu ochrony środowiska wymaga dobrej współpracy i współdziałania
różnych służb i instytucji. Dlatego też jednym z kierunków planowanych działań jest
kontynuowanie i rozwijanie współpracy samorządu Miasta Puławy z partnerami lokalnymi, w
tym z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. Tak jak w latach poprzednich współpraca ta
polegać będzie w szczególności na wymianie informacji o stanie środowiska Miasta Puławy i
prowadzonych działaniach na rzecz jego poprawy. Informacje te pozwolą na lepszą
koordynację działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska oraz tworzyć będą bazę
danych o stanie środowiska miasta, której zasoby informacyjne wykorzystywane są od wielu
lat w edukacji ekologicznej. Przewiduje się, że wzajemne wspieranie proekologicznych
działań samorządu miasta i partnerów lokalnych będzie korzystne dla środowiska oraz dla
podmiotów działających na terenie Puław.
W zależności od charakteru podejmowanych działań zakłada się, że źródłem finansowania
działań objętych tym zadaniem strategicznym będą budżety partnerów, fundusze celowe i
inne źródła zewnętrzne.

I.3.5. Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu
Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu to zadanie mające na celu zachowanie i
poprawę warunków przyrodniczych i krajobrazowych miasta. Z uwagi na znaczenie dla
kształtowania krajobrazu miasta terenów zieleni miejskiej zakłada się, że podejmowane
działania będą dotyczyć w głównej mierze poprawy utrzymania oraz modernizacji terenów
istniejących, a także realizacji nowych obiektów (skwerów, parków, zieleńców) pełniących
funkcje estetyczno-rekreacyjno-wypoczynkowe. W tym zakresie niezbędna jest współpraca z
właścicielami i użytkownikami terenów w mieście dla poprawy estetyki miasta, zachowania
systemu zieleni w przestrzeni miejskiej, a także wzrostu stanu ilościowego i wartości zieleni
Puław.
W stosunku do obiektów cennych przyrodniczo i kulturowo podjęte zostaną działania w celu
ich ochrony oraz rewaloryzacji. Kontynuowane będą prace w zakresie utrzymania funkcji
ochronnych lasów otaczających miasto poprzez stworzenie "zielonego pierścienia". Ponadto
realizowane będą zadania zmierzające do uporządkowania i ochrony terenów nadwiślańskich.
Równolegle rozwijana będzie współpraca samorządu miasta z instytucjami i organizacjami na
rzecz ochrony przyrody.
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Cel pośredni I.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego
Ważnym kierunkiem aktywności miasta i mieszkańców powinno być dbanie o jak
najpełniejsze zachowanie dla przyszłych pokoleń pamięci o historii i tradycji. Działania
podejmowane w tym zakresie przyniosą niewątpliwą korzyść w dalekiej przyszłości,
przyczynią się jednocześnie do podnoszenia aktualnej atrakcyjności Puław. Znaczące walory
obiektów zabytkowych oraz bogata tradycja miejscowości mogą stanowić czynnik
przyciągający do miasta turystów i pasjonatów historii.
Zadania omawianego celu wskazano na schemacie.

I.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego
I.4.1. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu
pałacowo - parkowego
1.4.2. Rozwój funkcji kulturalnych i turystycznych
zabytkowego zespołu pałacowo -parkowego
1.4.3. Rewaloryzacja obiektów zabytkowych w zgodzie z Gminnym
Programem Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puławy

I.4.1. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego
Z uwagi na wyjątkowe znaczenie zespołu parkowo-krajobrazowego założonego przez książąt
Czartoryskich dla historii miasta i kraju za ważne zadanie dla rozwoju miasta i regionu uznać
należy rewaloryzację zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w jego dawnych granicach.
Przedsięwzięcie to obejmuje swoim zakresem zarówno rewaloryzację parku, w tym
renowację łachy wiślanej, jak i renowację zabytkowych obiektów zespołu pałacowoparkowego. Nie bez znaczenia będą również działania renowacyjne na terenach przyległych
do parku; niejednokrotnie niezadowalający stan techniczny obiektów mieszkaniowych w tym
obszarze niekorzystnie kontrastuje z atrakcjami tego terenu zielonego.
Z uwagi na zakres przedsięwzięcia jego realizacja wymagać będzie pozyskania zewnętrznych
źródeł finansowania, w tym środków pomocowych Unii Europejskiej. Realizacja zadania
prowadzona będzie we współpracy zarządcy obiektu, jakim jest Instytut Upraw Nawożenia i
Gleboznawstwa, z samorządem Miasta Puławy, Fundacją Wspierania Historycznego Ogrodu
Puławskiego oraz innymi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.
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I.4.2. Rozwój funkcji kulturalnych i turystycznych zespołu parkowopałacowego
Równolegle z pracami związanymi z rewaloryzacją zabytkowego zespołu pałacowoparkowego prowadzone będą prace nad rozwinięciem funkcji kulturalnych i turystycznych
tego obiektu. W tym zakresie wymagane jest opracowanie planu zarządzania tym obiektem
uzgodnionego przez wszystkie zainteresowane instytucje, a w szczególności przez
gospodarza obiektu, jakim jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Plan ten winien
określać sposób realizacji wyznaczonych funkcji zespołu, a w szczególności pełniejszego
udostępnienia tego obiektu mieszkańcom miasta i odwiedzającym, przy zachowaniu jego
walorów historycznych. Powinien również rozstrzygać kwestię finansowania kosztów
utrzymania obiektu, z uwzględnieniem aspektów własnościowych i organizacyjnych.

1.4.3. Rewaloryzacja obiektów zabytkowych w zgodzie z Gminnym
Programem Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puławy
Za ważne zadanie dla władz samorządu miasta oraz lokalnej społeczności uznane zostało
zachowanie w jak najlepszym stanie zlokalizowanych na terenie Puław obiektów o
charakterze zabytkowym.
W celu koordynowania działań rewaloryzacyjnych przygotowano i przyjęto Gminny Program
Opieki nad Zabytkami na lata 2007-2010. Ze względu na specjalistyczny charakter tego
programu proces rewaloryzacji obiektów dziedzictwa kulturowego należy przyporządkować
temu dokumentowi. Ważnym zadaniem dla samorządu miasta będzie ponadto właściwe
aktualizowanie tego programu.

Cel pośredni I.5. Promocja miasta
Puławy chcą być miastem atrakcyjnym dla mieszkańców, a jednocześnie przyjaznym
turystom i inwestorom. W tym zakresie miejscowość podejmuje konkurowanie z innymi
społecznościami lokalnymi – stawką w tym współzawodnictwie są decyzje instytucji i osób
prywatnych, które decydują o tym, gdzie skoncentrować lub zrealizować swoją aktywność
osobistą i gospodarczą. Tak postawione wyzwanie sprawia, że niezwykle istotnym zadaniem
staje się promocja miasta.
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Zadania omawianego celu wskazano na schemacie.

I.5. Promocja Miasta
I.5.1. Tworzenie i promocja wizerunku Puław
I.5.2. Rozwój współpracy międzygminnej i zagranicznej Miasta Puławy

I.5.1. Tworzenie i promocja wizerunku Puław
Tworzenie i promocja wizerunku Miasta Puławy jest przedsięwzięciem polegającym na
wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych, krajobrazowych oraz osiągnięć miasta,
szczególnie w dziedzinie ochrony środowiska. Pozytywny wizerunek miasta winien
funkcjonować zarówno w świadomości jego mieszkańców, jak i na zewnątrz. Zadanie będzie
polegało na prowadzeniu działań promujących walory i osiągnięcia Puław, poprzez
prezentowanie miejscowości jako przyjaznej dla mieszkańców, gości, przedsiębiorców i
inwestorów oraz rozwijającej się w harmonii z naturalnym środowiskiem.
Pozytywny wizerunek miasta sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów i realizacji ważnych
dla rozwoju lokalnej społeczności przedsięwzięć. Miasto Puławy będzie pełnić przy realizacji
tego zadania rolę wiodącą, współpracując z lokalnymi partnerami społecznymi.

I.5.2. Rozwój współpracy międzygminnej i zagranicznej Miasta Puławy
Wzmocnienie pozycji Puław jako atrakcyjnego miejskiego ośrodka województwa lubelskiego
wymagać będzie rozwoju współpracy samorządu miasta z samorządem województwa,
powiatu i sąsiednich gmin. Dzięki łączeniu wysiłków na rzecz rozwoju regionu można będzie
osiągnąć lepszą skuteczność działań podejmowanych w celu poprawienia wizerunku tych
obszarów oraz podniesienia jakości życia mieszkańców lokalnej społeczności.
Drugim aspektem realizacji przedmiotowego zadania strategicznego będzie również
rozwijanie współpracy zagranicznej. Miasto powinno dążyć do podejmowania i umacniania
współpracy z zagranicznymi społecznościami lokalnymi oraz organizacjami. Za jak najbardziej
pożądane uznać należy również tworzenie przyjaznej atmosfery dla podejmowania i
prowadzenia współpracy ponadnarodowej przez działające w Puławach organizacje
społeczne.
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Działania objęte tym zadaniem strategicznym powinny pozwolić na umacnianie pozytywnego
wizerunku Puław tak w kraju, jak i za granicą. Pozwoli to na łatwiejsze przyciąganie turystów
i inwestorów.
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CEL STRATEGICZNY NR II. ROZWÓJ I DYWERSYFIKACJA LOKALNEJ
GOSPODARKI
Wizja przyszłości Miasta Puławy jako ośrodka aktywności gospodarczej wymaga działań
wspierających procesy rozwoju lokalnej gospodarki. Działania te dotyczyć będą rozwoju
przedsiębiorczości, turystyki, innowacyjności oraz pozyskiwania inwestorów.
Jednym z atutów rozwoju lokalnej gospodarki jest utworzony we współpracy z Zakładami
Azotowymi „Puławy” S.A. Puławski Park Przemysłowy. Rozwój tej inicjatywy prowadzić
będzie do powstania nowych miejsc pracy i zdynamizowania lokalnej gospodarki.
Równolegle podejmowane będą działania ukierunkowane na dywersyfikację struktury
lokalnej gospodarki. Obecna struktura zdominowana jest przez największy zakład
przemysłowy miasta - Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Oznacza to, że kondycja lokalnej
gospodarki, a tym samym sytuacja finansowa samorządu miasta jest silnie skorelowana z
sytuacją ekonomiczną tego przedsiębiorstwa, zależną od koniunktury na rynku nawozów i
chemikaliów. Dywersyfikacja lokalnej gospodarki zakładana jest poprzez wspieranie rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskiwanie nowych inwestorów z innych branż
gospodarczych.
Dywersyfikacja lokalnej gospodarki realizowana będzie również poprzez rozwój turystyki.
Wykreowanie Puław na centrum turystyczne oraz rozwijanie współpracy miasta Puławy z
okolicznymi miejscowościami pozwoli w pełni wykorzystać atrakcyjność turystyczną regionu.
Rozwój lokalnej gospodarki wymaga wzmocnienia jej konkurencyjności, w szczególności
poprzez rozwój innowacji technologicznych. Realizacji tego celu służyć będzie powołanie
parku naukowo-technologicznego.
Zgodnie z przyjętymi założeniami priorytet: „Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki”
realizowany będzie poprzez działania ujęte w ramach następujących celów pośrednich:
-

Rozwój przedsiębiorczości

-

Pozyskiwanie inwestycji

-

Rozwój turystyki i rekreacji

-

Rozwój innowacyjności

Osiągnięcie wyznaczonych celów oraz realizacja priorytetu rozwoju i dywersyfikacji lokalnej
gospodarki jest w głównej mierze uzależniona od wpływu zewnętrznych czynników, w
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szczególności od koniunktury gospodarczej w kraju i regionie. Poprawa tej koniunktury oraz
skuteczne działania podejmowane na szczeblu lokalnym, a w szczególności dobra współpraca
przemysłu, nauki i samorządu miasta będą miały zasadnicze znaczenie dla poprawy
funkcjonowania

lokalnej

gospodarki

i

w

konsekwencji

poprawy

warunków

życia

mieszkańców.

Cel pośredni II.1. Rozwój przedsiębiorczości
Jednym z ważnych celów pośrednich w ramach rozwoju lokalnej gospodarki jest rozwój
przedsiębiorczości. Rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw to element strategii dywersyfikacji lokalnej gospodarki. Zakres działań, jakie
obejmuje ten cel pośredni odnosi się do tych zadań, które poprawiają warunki prowadzenia
działalności gospodarczej poprzez zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do szerokiej bazy
usług z zakresu otoczenia biznesu. Charakter zadań do realizacji wymusza wobec tego, aby
aktorami tego celu pośredniego były w równej mierze instytucje samorządu terytorialnego,
jak i organizacje społeczne oraz zrzeszenia przedsiębiorców.
Zadania omawianego celu wskazano na schemacie.

II.1. Rozwój przedsiębiorczości
II.1.1. Rozwój współpracy samorządu Miasta Puławy ze środowiskiem
przedsiębiorców w tym z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A.
II.1.2. Wspieranie lokalnych instytucji otoczenia biznesu i rozwijanie
instrumentów wspierania przedsiębiorców
II.1.3. Uporządkowanie handlu targowiskowego na terenie Puław
II.1.4. Wykorzystanie Puławskiego Parku Przemysłowego do wsparcia
lokalnych przedsiębiorców

II.1.1. Rozwój współpracy samorządu Miasta Puławy ze środowiskiem
przedsiębiorców, w tym z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A.
Wspieranie

działalności

terytorialnego.

W

gospodarczej

szczególności

jest

zadanie

jednym
to

z

zadań

realizowane

jest

jednostek
poprzez

samorządu
promowanie

przedsiębiorczości na terenie gminy, powiatu i województwa oraz współdziałanie z
samorządem
przedsiębiorców.

gospodarczym,
Rozwój

organizacjami

współpracy

pracodawców

samorządu

Miasta

oraz

Puławy

ze

organizacjami
środowiskiem

przedsiębiorców, w tym z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. jest jednym z głównych zadań
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decydujących o tworzeniu tzw. klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta.
Rozwój współpracy samorządu lokalnego ze środowiskiem przedsiębiorców ma na celu
identyfikację, a następnie likwidację barier dla rozwoju biznesu na terenie miasta.
Fundamentem rozwoju tej współpracy jest wzajemna wymiana informacji o realizowanych
działaniach, w szczególności w sferze rozwoju gospodarczego miasta.

II.1.2. Wspieranie lokalnych instytucji otoczenia biznesu i rozwijanie
instrumentów wspierania przedsiębiorców
Ważnym atutem gospodarki Puław jest obecność na terenie miasta prężnie działających
instytucji otoczenia biznesu. Podmioty te aktywnie włączają się w budowanie możliwie
najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Wspieranie takich działań
oraz tworzenie jak najlepszych warunków dla uruchamiania i rozwijania instrumentów
pomocy przedsiębiorcom staje się wobec tego niezwykle ważnym zadaniem dla wszelkich
podmiotów, których działania odwołują się do niniejszej strategii.
Kontynuowane będą usługi informacyjno-doradcze i szkoleniowe, a także pomoc w
uzyskiwaniu funduszy europejskich dla przedsiębiorców. Bezterminowo będzie kontynuowana
działalność inkubatora przedsiębiorczości. Do 2013 roku wybudowany zostanie ośrodek
szkoleniowo – konferencyjny. Zostanie utworzony fundusz kredytowy dla przedsiębiorców.
Przygotowane zostaną uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy i rozpoczynających działalność w
oparciu o nowe przepisy dotyczące pomocy publicznej i regionalnej.

II.1.3. Uporządkowanie handlu targowiskowego na terenie Puław
Sytuacja handlu targowiskowego w mieście Puławy wymaga poprawy, tak aby zapewnić z
jednej strony odpowiednie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej osobom
handlującym na targowiskach, a z drugiej strony zapewnić wymagany standard obsługi dla
klientów. W tym celu powołana w 2004 r. spółka „Targowiska Puławskie” po wybudowaniu
nowego targowiska przy ul. Składowej i modernizacji targowiska przy ul. Norwida
zmodernizuje targowisko przy ul. Piaskowej w okresie 2007-2008.
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II.1.4. Wykorzystanie walorów Puławskiego Parku Przemysłowego dla
rozwoju przedsiębiorczości.
Puławski Park Przemysłowy ma stanowić podstawowe narzędzie wspierania inwestycji
lokowanych na terenie miasta. Obok części infrastrukturalnej oferty parku wartościowym dla
przedsiębiorców będzie także szereg możliwości związanych z projektem przedstawionym do
dofinansowania w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej.

Cel pośredni II.2. Pozyskiwanie inwestycji
Prawdziwa dywersyfikacja lokalnej gospodarki możliwa będzie jedynie wówczas, jeśli do
Puław napłyną nowe inwestycje, które zmniejszą dominację Zakładów Azotowych „Puławy”
S.A. w strukturze gospodarki miasta. W tym kontekście pojawia się konieczność uaktywnienia
lokalnej społeczności w celu przyciągnięcia do Puław nowych inwestycji.
Zadania omawianego celu wskazano na schemacie.

II.2. Pozyskiwanie inwestycji
II.2.1. Przygotowanie terenów pod kluczowe inwestycje przemysłowe,
usługowe, handlowe, rekreacyjno-sportowe i turystyczne.
II.2.2. Wykorzystanie potencjału terenów inwestycyjnych
Puławskiego Parku Przemysłowego
II.2.3. Przygotowanie oferty inwestycyjnej Miasta Puławy
i powołanie Centrum Obsługi Inwestora

II.2.1. Przygotowanie terenów pod kluczowe inwestycje przemysłowe,
usługowe, handlowe, rekreacyjno-sportowe i turystyczne
Budowa przeprawy mostowej na rzece Wiśle na wysokości skrzyżowania ulic Dęblińskiej i
Długiej oraz budowa północnej obwodnicy miasta przyczyni się do wzrostu atrakcyjności
inwestycyjnej terenów przemysłowych miasta, a w szczególności terenów położonych wzdłuż
ulicy Dęblińskiej na północ (osiedle Wólka Profecka) i południe od planowanego przebiegu
obwodnicy. Dostępność tych terenów dla potencjalnych inwestorów zależy od ustaleń
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uregulowania stanu własności tych
terenów oraz od dostępności infrastruktury komunalnej. W celu poprawy dostępności
terenów przemysłowych dla potencjalnych inwestorów przewiduje się przeprowadzenie
analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny
zlokalizowane przy nowej przeprawie mostowej i północnej obwodnicy miasta. Analiza ta
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obejmować będzie obok kwestii przeznaczenia terenów pod działalność przemysłową,
również zagadnienie dostępności infrastruktury komunalnej. Wnioski z tej analizy stanowić
będą podstawę podejmowania działań inwestycyjnych związanych z uzbrojeniem terenów
przemysłowych w wymaganą infrastrukturę komunalną. Działania inwestycyjne w tym
zakresie będą prowadzone równolegle do wzrastającego zainteresowania inwestorów
pozyskiwaniem terenów przemysłowych. Prace te będą prowadzone przy współpracy
samorządu miasta z przedsiębiorstwami komunalnymi. Przewiduje się na północ od
planowanej obwodnicy wprowadzenie zmian do miejscowego planu Wólka Profecka, celem
powiększenia terenów pod działalność gospodarczą. W północnej części miasta do granic
miasta wyznaczy się nowe tereny rozwojowe, między innymi terminal przeładunkowy.
Ponadto wyznaczy się nowe tereny inwestycyjne na wschód od linii kolejowej wzdłuż ul.
Lubelskiej.

II.2.2. Wykorzystanie potencjału terenów inwestycyjnych Puławskiego
Parku Przemysłowego
Podstawowym zadaniem, jakie postawiono przed Puławskim Parkiem Przemysłowym, jest
stworzenie warunków do lokalizowania na tym terenie inwestycji – zarówno dokonywanych
przez lokalnych przedsiębiorców, jak i przez podmioty zewnętrzne.
Należy dołożyć starań, aby promować Park jako miejsce do lokowania inwestycji. Celem
takiej

promocji

zewnętrznych

będzie

zainteresowanie

zainteresowanych

Puławian

uruchomieniem

oraz

działalności

przyciągnięcie
gospodarczej

inwestorów
na

bazie

możliwości, jakie stwarza Puławski Park Przemysłowy. Promowanie tego obszaru będzie
polegało na promocji Parku poprzez udział w różnego rodzaju imprezach targowych i
wystawienniczych, opracowanie wspólnych materiałów promocyjnych oraz promocję
bezpośrednią do wybranych grup inwestorów. Rola Miasta Puławy będzie polegała na
współpracy z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. w dziedzinie promocji Parku oraz na
kształtowaniu ulg w podatku od nieruchomości stosownie do pojawiających się możliwości i
potrzeb. Oczekiwanym efektem tych działań jest realizacja nowych inwestycji na terenie
Puławskiego Parku Przemysłowego.
Należy oczekiwać, że potencjał terenów inwestycyjnych Puławskiego Parku Przemysłowego
zostanie wzmocniony dzięki realizacji projektu inwestycyjnego dofinansowanego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
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II.2.3. Przygotowanie oferty inwestycyjnej Miasta Puławy i powołanie
Centrum Obsługi Inwestora
W ramach tego zadania należy zrealizować dwa istotne działania, funkcjonalnie ze sobą
powiązane. Pozyskiwanie inwestycji w dużej mierze uzależnione będzie od poziomu
przygotowania instytucji wsparcia biznesu do obsługi inwestorów zainteresowanych
zlokalizowaniem w Puławach swoich przedsięwzięć.
Aby móc w tym względzie skutecznie konkurować z innymi ośrodkami, należy dążyć do
przygotowania spójnej i przejrzystej oferty inwestycyjnej miasta. Działanie takie pozwoli na
właściwą prezentację atutów Puław.
Przedsięwzięcie to ma również obejmować sukcesywne aktualizowanie oferty inwestycyjnej
miasta, jej dystrybucję oraz udział Miasta Puławy w różnego rodzaju targach i imprezach
skierowanych do potencjalnych inwestorów.
Właściwa realizacja zadań związanych z obsługą zewnętrznych inwestorów możliwa będzie
dzięki utworzeniu Centrum Obsługi Inwestora. Będzie to komórka zajmująca się
kompleksowym informowaniem oraz pełną opieką od strony informacyjnej, logistycznej oraz
technicznej nad potencjalnym inwestorem. Do zadań COI będzie należało także aktywne
poszukiwanie i pozyskiwanie inwestorów.
O tym, jakie rozwiązanie instytucjonalne zostanie zastosowane przy tworzeniu Centrum,
zadecydują władze miejskie w porozumieniu ze środowiskiem przedsiębiorców oraz z
działającymi już w Puławach instytucjami otoczenia biznesu.

Cel pośredni II.3. Rozwój turystyki i rekreacji
Turystyka i rekreacja to ważne dziedziny gospodarki. Położenie Puław w atrakcyjnym
turystycznie regionie, zabytki historyczne, bogata oferta kulturalna oraz infrastruktura
rekreacyjna stwarzają dla miasta szansę rozwoju. Zadaniem samorządu jest wykorzystanie
posiadanych zasobów tak, by stały się motorem rozwoju Puław, obok innych istotnych
dziedzin gospodarki.
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Zadania omawianego celu wskazano na schemacie.

II.3. Rozwój turystyki i rekreacji
II.3.1. Rozwój współpracy z ościennymi gminami oraz organizacjami
regionalnymi w zakresie promocji turystyki
II.3.2. Otwarcie Puław na Wisłę poprzez zagospodarowanie
pobrzeża Wisły oraz uruchomienie portu rzecznego
II.3.3. Opracowanie oferty turystycznej Miasta Puławy
II.3.4. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych
i rekreacyjnych oraz rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej

II.3.1. Rozwój współpracy z ościennymi gminami oraz organizacjami
regionalnymi w zakresie promocji turystyki
Rozwój turystyki powinien odbywać się w pierwszej mierze poprzez wykorzystanie położenia
Puław w regionie znanym w Polsce ze swych ze swych walorów, które są ważne dla turystów
i osób odwiedzających. Z tego powodu za właściwe i pożądane należy uznać współdziałanie
samorządu miasta oraz lokalnych instytucji turystycznych z ich odpowiednikami z pobliskich
gmin.
Władze samorządowe zdecydują o formie i zakresie tej współpracy.

II.3.2. Otwarcie Puław na Wisłę poprzez zagospodarowanie pobrzeża
Wisły oraz uruchomienie portu rzecznego
Zagospodarowanie

pobrzeża

Wisły

ma

na

celu

rewitalizację

dawnych

terenów

poprzemysłowych z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych. W kolejnych latach
należy kontynuować rozpoczętą w 2004 roku budowę bulwaru nadwiślańskiego, który
stanowi miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców Puław, atrakcję dla odwiedzających
miasto i region turystów oraz element stymulujący rozwój nowych form aktywności
gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego przy wykorzystaniu naturalnych
walorów rzeki Wisły. Docelowo powstający bulwar będzie łączył istniejącą przeprawę
mostową z nowopowstającą, a jego elementy zostaną połączone ze ścieżką rowerową
biegnącą z Puław do Kazimierza Dolnego.
Tereny przylegające do pobrzeża należy w planach zagospodarowania przestrzennego
przeznaczać na prowadzenie działalności związanej ze sportem i turystyką. Docelowo
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doprowadzić to powinno do stworzenia kompleksu obiektów ubogacających ofertę Puław o
różne możliwości wypoczynku.
Równolegle z rozbudową bulwaru, należy doprowadzić do rozbudowy oraz przystosowania
istniejącego portu rzecznego do pełnienia funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Port ma
umożliwiać obsługę oraz cumowanie łodzi turystycznych i sportowych oraz ma stanowić
przystań dla statków pasażerskich obsługujących żeglugę na trasie Dęblin - Puławy Kazimierz Dolny – Janowiec. Zakłada się, że tak jak bulwar, również obszar portu stanie się
docelowo

miejscem

rozwoju

przedsiębiorczości

nakierowanej

na

obsługę

ruchu

turystycznego. Pomóc w tym może także opracowanie projektu rewitalizacji Łachy Wiślanej.
Nadrzędnym

zadaniem

dla JST

w wyznaczonych

obszarach

będzie przygotowanie

infrastruktury i podstaw prawnych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z
obsługą ruchu turystycznego.

II.3.3. Opracowanie oferty turystycznej Miasta Puławy
Rozwój turystyki wymaga opracowania i wdrożenia stosownego programu rozbudowy
infrastruktury turystycznej. Oferta turystyczna Miasta Puławy może być tworzona jako
produkt jednorodny, jak również produkt w ujęciu sieciowym w oparciu o walory, które
znajdują się w rejonie usytuowania miasta.
Samorząd miasta powinien dążyć do stworzenia programu rozbudowy infrastruktury
turystycznej, który wpływać będzie na stałe podnoszenie atrakcyjności tworzonych ofert dla
osób przyjeżdżających. Program ten powinien łączyć działania bezpośrednio i pośrednio
związane z turystyką i rekreacją, a uwzględniać powinien w szczególności poprawę
dostępności komunikacyjnej terenów i obiektów, projekty tworzenia, utrzymywania i
modernizacji atrakcji turystycznych, projekty rozbudowy tras rowerowych w i poza miastem
oraz szlaków turystycznych a ponadto plany rozbudowy infrastruktury obsługi ruchu
turystycznego.

II.3.4. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych
oraz rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej
Rozbudowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji przyczyniać się będzie do rozwoju
turystyki rekreacyjnej i zwiększać będzie atrakcyjność turystyczną miasta. Rozbudowana
baza pozwoli na rozwój imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu międzynarodowym,
krajowym i regionalnym. To z kolei sprzyjać będzie rozwojowi turystyki rekreacyjnej w
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naszym mieście i regionie. Nowoczesne obiekty sportowe wraz z rozwiniętymi funkcjami
rekreacyjnymi umożliwiać będą tworzenie nowych produktów turystycznych opartych na
wykorzystaniu oferty nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej w połączeniu ze zwiedzaniem
atrakcji turystycznych naszego miasta i regionu.
Zakłada się, że zadanie realizowane będzie w głównej mierze ze środków zewnętrznych, w
tym środków funduszy Unii Europejskiej.

Cel pośredni II.4. Rozwój innowacyjności
Nowoczesna gospodarka wymusza stawianie na innowacje. Firmy i branże, które zrezygnują
z poszukiwania nowych rozwiązań technicznych, będą zmniejszały swoje znaczenie i zostaną
ostatecznie zmarginalizowane. Szerokim zadaniem dla wspólnoty lokalnej będzie wobec tego
wspieranie rozwiązań, które mogą przyczynić się do podnoszenia nowoczesności lokalnej
gospodarki.
Zadania omawianego celu wskazano na schemacie.

II.4. Rozwój innowacyjności
II.4.1. Wspieranie współpracy środowiska nauki i środowiska
gospodarczego
II.4.2. Powołanie parku naukowo-technologicznego

II.4.1. Wspieranie współpracy środowiska nauki i środowiska
gospodarczego
Wspieranie współpracy środowiska nauki i środowiska gospodarczego przy współudziale
samorządu gospodarczego jest przedsięwzięciem polegającym na wykorzystaniu potencjału
nauki i prowadzonych badań naukowych do wdrażania innowacyjności i nowoczesnych
technologii w przedsiębiorstwach. Rola władz Miasta Puławy to przede wszystkim
koordynacja współpracy środowiska nauki i środowiska gospodarczego oraz kreowanie
pozytywnego klimatu dla rozwoju tej współpracy. Oczekiwanym efektem tych działań jest
realizacja wspólnych przedsięwzięć środowiska nauki i środowiska gospodarczego w zakresie
transferu

nowoczesnych

technologii

wzmacniających

przedsiębiorstw.
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II.4.2. Powołanie parku naukowo-technologicznego
Powołanie w Puławach parku naukowo-technologicznego jest przedsięwzięciem polegającym
na stworzeniu warunków dla rozwoju nowych technologii i zaistnienia nowych sektorów
gospodarki. Celem jego będzie wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badań i rozwoju
a środowiskiem biznesu, wykorzystanie aktywności środowisk naukowych i ich potencjału
intelektualnego dla rozwoju gospodarczego.
Władze miasta dokonają wyboru formuły dla parku. Istnieje bowiem możliwość powołania
parku naukowo-technologicznego w powiązaniu z Puławskim Parkiem Przemysłowym bądź
też przy wykorzystaniu bazy technicznej instytutów naukowych działających w Puławach.
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CEL STRATEGICZNY NR III. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW
Miasto Puławy za strategiczny dla swego rozwoju cel uznaje ciągłą poprawę warunków życia
jego mieszkańców. Zgodnie z założeniami pozostałe cele strategiczne: „Wzmocnienie
potencjału rozwojowego miasta” oraz „Rozwój i dywersyfikacja lokalnej gospodarki” mają
być środkami do jego realizacji. Oprócz nich istnieje szereg działań podejmowanych w sferze
społecznej podnoszących poziom życia mieszkańców.
Aktywności te skupiają się i będą się koncentrować w szczególności na poprawie realizacji
zadań własnych samorządu Miasta Puławy. Obecne i przyszłe działania zostaną oparte o
środki finansowe budżetu miasta. Dotyczyć mają podniesienia poziomu kształcenia i
wychowania, zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego, tworzenia warunków dla realizacji
budownictwa mieszkaniowego, zapewnienia wymaganego standardu usług komunalnych,
tworzenia warunków dla rozwoju kultury i sportu oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego.
Zgodnie z przyjętymi założeniami priorytet: „Poprawa jakości życia mieszkańców”
realizowany będzie poprzez działania ujęte w ramach następujących celów pośrednich:
-

Lokalna polityka oświatowa

-

Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i ochrony zdrowia

-

Poprawa oferty i jakości usług komunalnych

-

Poprawa bezpieczeństwa publicznego

-

Tworzenie warunków dla rozwoju kultury

Realizacja celu poprawy poziomu życia jest istotna m. in. z uwagi na konieczność
zatrzymania rosnącego odpływu mieszkańców z Puław, jak również ma służyć zachęceniu do
osiedlania się nowych obywateli. Saldo migracji będzie więc wymiernym wskaźnikiem
realizacji tego celu.

Cel pośredni III.1. Lokalna polityka oświatowa
W celu podnoszenia jakości kształcenia i wychowania oraz określenia celów rozwoju edukacji
i świadomego zarządzania nią w Puławach, niezbędne jest wypracowanie lokalnej polityki
oświatowej, która będzie się wspierać na opracowanej i przyjętej do realizacji Strategii
Rozwoju Edukacji w Puławach.
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Lokalna polityka oświatowa to zestaw zadań wspólnoty lokalnej dotyczący kwestii
zapewnienia

najwyższych

standardów

kształcenia.

Co

prawda

znaczna

część

odpowiedzialności za kwestie systemu edukacji pozostaje poza zakresem działania
samorządu gminnego, jednakże rozwój zasobów ludzkich poprzez edukację jest tak ważnym
elementem podnoszenia jakości życia mieszkańców, że nie można pozostawiać tego
zagadnienia bez aktywności ze strony miasta.
Zadania omawianego celu wskazano na schemacie.

III.1. Lokalna polityka oświatowa
III.1.1. Opracowanie do końca 2007 roku Strategii Rozwoju Edukacji
III.1.2. Opracowanie do końca 2007 roku programu modernizacji
obiektów oświatowych i ich wyposażenia
III.1.3. Podnoszenie jakości kształcenia i wychowania

III.1.1. Opracowanie do końca 2007 roku Strategii Rozwoju Edukacji
Do końca 2007 roku planowane jest opracowanie Strategii Rozwoju Edukacji. Dokument ma
porządkować najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem i kierunkami rozwoju
lokalnej oświaty.
Strategia działania w zakresie edukacji w mieście stanowić będzie podstawę do prowadzenia
racjonalnej polityki oświatowej, a także wyznaczać będzie zadania zarówno podmiotowi
odpowiedzialnemu

za

tworzenie

infrastruktury

(organowi

prowadzącemu),

jak

też

odpowiedzialnemu za poziom i efektywność kształcenia (placówkom oświatowym).
Zakłada się, że Strategia Rozwoju Edukacji będzie planem długofalowego działania władz
oraz instytucji określającym lokalne priorytety rozwoju edukacji mającym doprowadzić do
opracowania zgodnego z nimi wieloletniego planu działań i decyzji finansowych i
organizacyjnych, w tym optymalizacji sieci szkół i innych palcówek edukacyjnych. Strategia
winna uwzględniać istniejące obecnie tendencje spadku liczby dzieci i uczniów oraz
zmieniające się oczekiwania i wymagania edukacyjne, w głównej mierze oczekiwania
przedsiębiorców względem przyszłych kadr lokalnego biznesu.
Realizacja zadań opisanych w Strategii powinna być oparta o wykorzystanie środków
publicznych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.
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Ze względu na sposób administrowania systemem oświaty w Polsce do współpracy przy
tworzeniu Strategii zaproszone zostanie w pierwszym rzędzie Starostwo Powiatowe w
Puławach, ale również przedstawiciele różnych środowisk związanych z kształceniem.

III.1.2. Opracowanie do końca 2007 roku programu modernizacji obiektów
oświatowych i ich wyposażenia
Zadaniem gminy jest modernizacja gminnych obiektów oświatowych oraz dbanie o stałe
poprawianie stanu technicznego i funkcjonalności tych obiektów. W celu stworzenia jak
najlepszych warunków kształcenia i wychowania młodzieży zakłada się kontynuowanie
modernizacji

budynków

oświatowych

zgodnie

z

programem

modernizacji

obiektów

oświatowych. Opracowanie programu winno nastąpić do końca 2007 roku.
Program modernizacji placówek oświatowych stanie się narzędziem wspomagającym dla
tworzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Puławy. W tym zakresie, w jakim
będzie on dotyczył określenia potrzeb w zakresie zakupów wyposażenia dla szkół, będzie
jednak wykraczał poza zapisy WPI.
Zakłada się, że realizacja programu modernizacji obiektów placówek oświatowych w dużej
mierze oparta będzie o środki zewnętrzne, w tym środki funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej przy współudziale środków budżetu miasta. Równolegle do tych działań
optymalizowana będzie sieć szkół zapewniająca swobodny dostęp do placówek i utrzymanie
wysokiego poziomu kształcenia. Ustalona w 1999 r. sieć placówek oświatowych gminy Miasto
Puławy zakładająca prowadzenie dwunastu przedszkoli (w tym jednego przedszkola
integracyjnego), siedmiu szkół podstawowych (w tym
integracyjnymi),

czterech

gimnazjów

oraz

dwóch szkół z oddziałami

dwóch liceów

ogólnokształcących

wobec

utrzymywania się tendencji spadkowej liczby dzieci wymagać będzie działań w kierunku
racjonalizacji sieci placówek oświatowych.

III.1.3. Podnoszenie jakości kształcenia i wychowania.
Równolegle z działaniami w zakresie modernizacji obiektów oświatowych prowadzone będą
prace w zakresie rozwoju form i metod kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Działania
te obejmować będą tworzenie warunków do stałego podnoszenia kwalifikacji nauczycieli,
realizacji

programów

autorskich,

wychowawczych,

regionalnych,

turystycznych,

ekologicznych, zdrowotnych i profilaktycznych. Rozwijane będą edukacyjne programy
przedsiębiorczości i miejskie programy nauki języków. Akcentowana będzie praca z uczniami
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zdolnymi poprzez udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Równolegle rozwijana
będzie oferta zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz tworzenie warunków do
uczestnictwa uczniów, nauczyciele i rodziców w programach współpracy szkół z krajów Unii
Europejskiej i spoza niej.

Cel pośredni III.2. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego
i ochrony zdrowia
Ważnym elementem składającym się na ocenę jakości życia mieszkańców będzie poziom
bezpieczeństwa socjalnego oraz stan zdrowia mieszkańców. Wspólnota samorządowa musi
wobec tego dokładać wszelkich możliwych starań, aby stale podnosić poziom tego
bezpieczeństwa.
Zadania omawianego celu wskazano na schemacie.

III.2. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego
i ochrony zdrowia
III.2.1 Współdziałanie z instytucjami
odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia
III.2.2. Rozwijanie działań w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień
III.2.3. Realizacja zadań z zakresu budownictwa socjalnego
III.2.4. Prowadzenie instytucji oparcia społecznego
III.2.5. Promocja kultury fizycznej i sportu

III.2.1 Współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę
zdrowia
Odpowiedni poziom, zakres i dostępność usług medycznych to jeden z ważniejszych
czynników decydujących o jakości życia w mieście. W głównej mierze standard i dostępność
usług medycznych zależą od skuteczności rozwiązań systemowych w służbie zdrowia
wdrażanych na poziomie rządowym. Na terenie Miasta Puławy zadania z zakresu ochrony
zdrowia realizowane są w szczególności przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, w skład którego wchodzi szpital specjalistyczny, przychodnie podstawowej
opieki zdrowotnej oraz przychodnia specjalistyczna. Organem prowadzącym Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach jest powiat puławski.
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Równolegle zadania z zakresu ochrony zdrowia na terenie Miasta Puławy prowadzone są
przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, prywatne gabinety lekarskie oraz grupowe
praktyki pielęgniarskie. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej prowadzące swoją działalność
w zasobach lokalowych miasta korzystają z preferencyjnych stawek czynszu za najem.
Wobec ograniczonych możliwości działania samorządu miasta w obszarze zadań z zakresu
ochrony zdrowia ważnym obszarem działania będzie rozwój dotychczasowej współpracy
samorządu miasta z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia mieszkańców.
Szczególnym obszarem współdziałania będzie wdrażanie i realizacja zdrowotnych programów
profilaktycznych, skierowanych do różnych grup ludności miasta.

III.2.2. Rozwijanie działań w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień
Podstawą projektowanych i realizowanych działań w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień
są cykliczne badania dotyczące zagrożeń zjawiskami patologii społecznych (alkoholizm,
narkomania, przemoc i agresja) prowadzone przez samorząd Miasta Puławy we współpracy z
ośrodkami naukowymi. Badania te pozwalają na ocenę skuteczności prowadzonej aktywności
w tym zakresie i dostosowywanie form i sposobów działania do zmieniających się potrzeb.
Rozwijane aktywności w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień obejmować będą w
szczególności działania o charakterze edukacyjnym, interwencyjnym oraz terapeutycznym. W
ramach zadań edukacyjnych przewiduje się rozwijanie programów zwiększających poziom
wiedzy na temat uzależnień. Działania o charakterze interwencyjnym kierowane będą do
określonych grup (tzw. grupy ryzyka) w formie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych.
Równolegle prowadzone będą działania w zakresie terapii uzależnień i redukcji szkód. Ramy
organizacyjne,

prawne

i

finansowe

prowadzonych

czynności

określone

zostaną

w

odpowiednich dokumentach programowych, będących częścią strategii integracji polityki
społecznej w mieście Puławy. W obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi ramy tych działań
wyznaczane są przez Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
w obszarze przeciwdziałania przemocy – Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie,

natomiast

w

obszarze

przeciwdziałania

narkomanii

–

Miejski

Program

Przeciwdziałania Narkomanii.

III.2.3. Realizacja zadań z zakresu budownictwa socjalnego
Jednym z podstawowych elementów decydujących o bezpieczeństwie socjalnym rodziny jest
zapewnienie mieszkania. W każdym społeczeństwie są rodziny, które z różnych powodów,
nie są w stanie zabezpieczyć sobie mieszkania we własnym zakresie. Zaspokajanie potrzeb
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mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach jest ustawowym obowiązkiem
gminy. W Puławach realizacja budownictwa socjalnego oparta będzie o przyjęty przez Radę
Miasta „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Puławy”, który
przewiduje między innymi budowę 7 budynków mieszkalnych w osiedlu Wólka Profecka.

III.2.4. Prowadzenie instytucji oparcia społecznego
W każdym społeczeństwie są osoby wymagające wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu
trudnych problemów życia codziennego. Odpowiedzią na te potrzeby są między innymi
działania prowadzone przez gminne jednostki organizacyjne, takie jak: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół Dziennych Domów Pomocy
Społecznej. Obok działalności prowadzonej przez te jednostki rozwijana jest współpraca
samorządu miasta z organizacjami pozarządowymi, która obejmuje między innymi
prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Biura Porad Obywatelskich czy mieszkań
chronionych. Działalność ta skierowana jest w szczególności do osób niepełnosprawnych,
bezrobotnych, starszych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych.
Odpowiadając na przyszłe potrzeby w tym zakresie przewiduje się dalszy rozwój działalności
instytucji oparcia społecznego, a także możliwość tworzenia nowych, uwzględniając
przystosowywanie metod i sposobów działania tych instytucji do zmieniających się
uwarunkowań społecznych i prawnych. Równolegle do tych działań rozwijana będzie
współpraca z innymi instytucjami oraz współpraca z organizacjami społecznymi, Kościołem
Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi.

III.2.5. Promocja kultury fizycznej i sportu
Realizacja tego zadania będzie obywała się m.in. przez udzielanie dotacji na wspieranie lub
powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o
wolontariacie. Zadania planowane do realizacji przez organizacje sportowe to: szkolenia
sportowe zawodników do wieku juniora, organizowanie różnorodnych zawodów i imprez
sportowo-rekreacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych, współpraca sportowa z
miastami partnerskimi, prowadzenie ogólnodostępnej wypożyczalni sprzętu sportowego oraz
organizacja pieszych rajdów po okolicach Puław. Jednym ze sposobów wspierania inicjatyw
sportowych będzie wręczanie najlepszym sportowcom reprezentującym puławskie kluby
sportowe, a także działaczom i trenerom nagród Prezydenta Miasta za osiągnięcie wysokich
wyników we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
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Ponadto gmina Miasto Puławy nadal będzie włączać się aktywnie w organizację wszystkich
imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, które odbywają się na terenie miasta.

Cel pośredni III.3. Poprawa oferty i jakości usług komunalnych
Ważną grupą zadań samorządu na szczeblu gminnym są te związane z usługami
komunalnymi. Zapewnienie dostępu do tych usług dla wszystkich mieszkańców Puław winno
być wobec tego wyraźnym priorytetem dla władz miasta.
Zadania omawianego celu wskazano na schemacie.

III.3. Zapewnienie wymaganego standardu
jakości życia mieszkańców
III.3.1. Przygotowanie terenów przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe
III.3.2. Zapewnienie miastu bezpieczeństwa energetycznego
III.3.3. Rozwój systemu zbiorowego zaopatrzenia miasta
w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków

III.3.1. Przygotowanie terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe.
Nowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Puław przewidują rozwijanie budownictwa
mieszkaniowego na wybranych obszarach miasta. Samorząd dążyć będzie do jak najlepszego
przystosowania tych terenów do obecnie obowiązujących standardów w zakresie dostępności
do wysokiej jakości usług komunalnych.
Przygotowana zostanie dokumentacja w zakresie zaopatrzenia w ciepło z miejskiej sieci
ciepłowniczej takich osiedli jak: Wólka Profecka, Piaski II, Piaski Włostowickie, Górna Niwa.
Gmina będzie kontynuowała realizację infrastruktury technicznej w tych osiedlach, jak
również w osiedlach: Górna-Kolejowa, Mokradki oraz w centrum miasta w enklawach
terenowych przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe.

III.3.2. Zapewnienie miastu bezpieczeństwa energetycznego.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta, Rada Miasta Puławy Uchwałą nr
XXXVIII/335/05 z dnia 13 października 2005 r. uchwaliła założenia do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Miasto Puławy. Przewiduje
się, że aktualizacja przyjętych założeń będzie dokonywana co 5 lat.
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Dodatkowo Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. będzie sukcesywnie
modernizowało miejski system ciepłowniczy. Wymieniane będą najstarsze odcinki sieci
ciepłowniczej wykonane w izolacji z pianobetonu. Zakres modernizacji i wymiany sieci w
pianobetonie obejmuje ok. 4200 mb sieci o zakresie średnic 2xDn 400 mm do Dn 100 mm.
Ponadto OPEC wybuduje z własnych środków oraz środków GFOŚ i WFOŚ nowe sieci
ciepłownicze zasilające w energię cieplną nowe obszary oraz przyłącza zasilające
nowopowstające obiekty.
Powyższe działania koordynowane będą na podstawie „Strategii Rozwoju Ciepłownictwa
Miasta Puławy na lata 1996-2010.”, której aktualizacja obejmuje drugostronne zasilanie w
ciepło miasta Puławy.

III.3.3. Rozwój systemu zbiorowego zaopatrzenia miasta w wodę oraz
odbioru i oczyszczania ścieków
Równolegle do prowadzonych działań związanych z integracją systemu wodociągowo –
kanalizacyjnego

miasta

z

systemami

sąsiednich

gmin

prowadzone

będą

działania

zapewniające rozwój miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i
oczyszczania ścieków. Zakres tych działań wynikać będzie z corocznie aktualizowanego
„Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2006-2010” opracowanego na podstawie „Strategii Rozwoju Wodociągów i Kanalizacji Miasta
Puławy na lata 1996-2030”. Powyższy plan uwzględnia zestawienie zadań inwestycyjnych,
wysokość nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne, wskazanie źródeł finansowania
tych zadań oraz harmonogram ich finansowania. Zadania inwestycyjne z zakresu rozwoju
sieci kanalizacji deszczowej będą realizowane na podstawie Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego.

Cel pośredni III.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego
Bezpieczeństwo publiczne jest zespołem czynników odnoszących się do zabezpieczenia
społeczeństwa przed zagrożeniami ze strony przestępczości, zjawisk przyrodniczych i
cywilizacyjnych. Za zapewnienie tego bezpieczeństwa odpowiada samorząd oraz wszystkie
instytucje i organizacje z terenu miasta, których statutowym obowiązkiem jest ochrona
ludności.
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Zadania omawianego celu wskazano na schemacie.

III.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego
III.4.1. Rozwój współpracy z Policją
III.4.2. Prowadzenie działalności edukacyjnej
w zakresie bezpieczeństwa publicznego
III.4.3. Organizacja Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
i doskonalenie procedur reagowania w sytuacjach zagrożeń
III.4.4. Rozwój systemów monitoringu zagrożeń oraz
modernizacja systemów ostrzegania i alarmowania

III.4.1. Rozwój współpracy z Policją
Rozwój współpracy samorządu miasta i Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa
publicznego na terenie Miasta Puławy dotyczy w szczególności współpracy w zakresie
poprawy wyposażenia Policji w środki techniczne oraz współdziałania służb Policji i Straży
Miejskiej. Podstawą tej współpracy będą coroczne uzgodnienia oparte o analizę stanu
bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Puławy. W ramach tej analizy prowadzona
będzie również ocena skuteczność systemu monitoringu miasta, której wyniki określać będą
wymagane kierunki jego rozwoju.

III.4.2. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa
publicznego
Bezpieczeństwo obywateli w sytuacjach kryzysowych jest kwestią kluczową. Jednakże w
dużej mierze zależy od ich wiedzy, świadomości i umiejętności zachowania się w
szczególnych sytuacjach. Istnieje więc konieczność i obowiązek szkolenia i przygotowania
mieszkańców do umiejętnego zachowania się w sytuacjach kryzysowych, jest to proces
ciągły i dynamicznie zmieniający się wraz z rozwojem nowych technologii. Zadanie to winno
być realizowane poprzez szkolenia ludności z powszechnej samoobrony, organizację ćwiczeń,
szkoleń oraz wydawanie materiałów informacyjnych.

III.4.3. Organizacja Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i
doskonalenie procedur reagowania w sytuacjach zagrożeń
Koordynacja działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych wymaga wiedzy, umiejętności
oraz infrastruktury. Tym samym istnieje życiowy i ustawowy obowiązek utworzenia
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Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego jako swoistego stanowiska kierowania
Prezydenta Miasta i miejsca pracy Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
W ramach działań objętych tym zadaniem strategicznym przewiduje się wyposażenie MCZK
w wymagany sprzęt techniczny i wyposażenie zapewniające możliwość podejmowania
trafnych decyzji i skuteczne kierowanie w sytuacjach kryzysowych. Równolegle prowadzone
będą działania w zakresie wypracowywania i doskonalenia procedur postępowania w
sytuacjach kryzysowych.

III.4.4. Rozwój systemów monitoringu zagrożeń oraz modernizacja
systemów ostrzegania i alarmowania
Ważnym sposobem przeciwdziałania i zmniejszania zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego
jest wykorzystanie różnorodnych form monitoringu tych ryzyk oraz możliwość szybkiego
informowania i alarmowania o wystąpieniu zagrożenia. Konieczna jest zatem modernizacja
już istniejących systemów monitoringu, ostrzegania i budowa nowych oraz koncentracja
kontroli tych systemów w jednym miejscu.
Kontrola punktów monitoringowych powinna zostać połączona z funkcjonowaniem Miejskiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Cel pośredni III.5. Tworzenie warunków dla rozwoju kultury
Podnoszenie jakości życia mieszkańców Puław nie może odbywać się bez zapewnienia im
dostępu do szerokiej bazy usług kulturalnych. Znaczna część zadań związanych z rozwojem
instytucji kultury spoczywa na barkach instytucji publicznych, w tym na samorządzie miasta.
Zadania omawianego celu wskazano na schemacie.

III.5. Tworzenie warunków dla rozwoju kultury
III.5.1. Modernizacja obiektów instytucji kultury
III.5.2. Rozwój form upowszechniania kultury oraz wspieranie
działalności twórców

III.5.1. Modernizacja obiektów instytucji kultury
Samorządowe instytucje kultury działające w Puławach to: Puławski Ośrodek Kultury „Dom
Chemika” oraz Biblioteka Miejska. W 2007 roku planuje się zagospodarowanie terenów wokół
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biblioteki i wykonanie nowej elewacji budynku. W 2006 roku sporządzona została koncepcja
gruntownej modernizacji i przebudowy ośrodka kultury, zgodnie z którą docelowo utworzone
zostanie tam funkcjonalne centrum kultury, w którym siedzibę i działalność prowadzić będzie
ośrodek kultury i biblioteka główna (przeniesiona z obiektu przy ul. Głębokiej 7a). W roku
2007 przygotowywana zostanie dokumentacja tego zadania związana z opracowaniem
szczegółowej koncepcji modernizacji ośrodka kultury. Pozwoli to na ubieganie się o środki
unijne i złożenie wniosku do Regionalnych Programów Operacyjnych.

III.5.2. Wspieranie form upowszechniania kultury oraz działalności
twórców.
Swoją ofertę będą doskonaliły samorządowe instytucje kultury, w tym: POK „Dom Chemika” i
Biblioteka Miejska, co będzie znajdowało odzwierciedlenie w kalendarzu imprez rocznych
organizowanych przez te placówki. Zapotrzebowanie społeczne na różne formy aktywności w
dziedzinie kultury w coraz większym stopniu będą realizować organizacje pozarządowe
(stowarzyszenia i fundacje), których w dziedzinie kultury działa na terenie Puław ok. 13.
Najlepsze i najwartościowsze propozycje z ich strony będą dofinansowywane z budżetu
miasta.
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Monitoring oraz ewaluacja Strategii
Rozwoju Miasta Puławy na lata
2007-2015
1. Istota systemu monitorowania i ewaluacji
Zarządzanie

procesem

wdrażania

strategii

rozwoju

miasta

wymaga

prowadzenia

monitorowania realizacji celów i zadań strategicznych oraz ewaluacji zapisów tego
dokumentu. Z punktu widzenia zarządzania miastem istotą monitoringu jest gromadzenie,
opracowywanie i przekazywanie informacji przydatnych w procesie koordynacji rozwoju. Stąd
też przedmiotem monitoringu jest miasto, pojmowane jako spójny system społecznoekonomiczno-ekologiczny. Oznacza to, że rozwój będący efektem wdrażania Strategii
powinien być ujmowany w następujących płaszczyznach:
-

społeczność miejska,

-

gospodarka miasta,

-

środowisko przyrodnicze,

-

infrastruktura.

Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy są cele i
zadania strategiczne wytyczone w strategii.
Proces monitorowania ma polegać na systematycznych obserwacjach zmian zachodzących w
ramach poszczególnych celów i zadań wyznaczonych w Strategii.
System monitorowania i ewaluacji oparty będzie na monitorowaniu operacyjnym i
strategicznym.
Na

poziomie

przeprowadzany

operacyjnym
będzie

na

monitoring
podstawie

stanu

wdrażania

dwuletnich

strategii

raportów

rozwoju

opisujących

miasta
działania

podejmowane w zakresie realizacji zadań strategicznych. Raporty te przygotowywane będą
przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta odpowiedzialne za prowadzenie działań w
ramach wyznaczonych zadań strategicznych. Monitoring na poziomie operacyjnym może stać
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się podstawą dokonania aktualizacji strategii, jeśli na podstawie przedstawionych informacji
uwidoczni się taka potrzeba.
Na poziomie strategicznym ocena wdrażania strategii rozwoju miasta przeprowadzana będzie
na podstawie raportu o stanie miasta przygotowywanego w cyklach czteroletnich. Ocena
taka będzie stanowiła podstawę dokonania planowej aktualizacji strategii.

2. Monitoring operacyjny
Celem monitoringu operacyjnego będzie określenie stopnia realizacji zadań zapisanych w
strategii. Monitoring taki winien być prowadzony częściej niż monitoring strategiczny.
Monitoring taki nie powinien być dokonywany rzadziej niż raz na 2 lata.
Najlepszym momentem przystąpienia do analizowania stanu wdrażania strategii są ostatnie
miesiące roku kalendarzowego. Jest to istotne z tego względu, że w tym to okresie kończy
się procedura aktualizacji.
Oczekiwany przebieg procedury wskazano w tabeli umieszczonej poniżej.

Tabela 11: Etapy przeprowadzania monitoringu operacyjnego
LP.

1.

2.

DZIAŁANIE

Zarządzenie o
rozpoczęcia
monitoringu

Ogłoszenie
rozpoczęcia
monitoringu

Podmioty
zaangażowane

WYNIKI I PROCEDURY

TERMIN

październikWskazanie oczekiwanych
listopad; w okresie
ustaleń, podmiotów
co najmniej co dwa
odpowiedzialnych za
lata; zalecane jest
przeprowadzenie monitoringu, przeprowadzanie
określenie harmonogramu
monitoringu
przeprowadzenia monitoringu, operacyjnego w
okresach rocznych

Prezydent Miasta

Przekazanie wydziałom
merytorycznym UM oraz – w
Zespół zadaniowy
miarę potrzeby i możliwości –
wskazany w
innym podmiotom informacji
zarządzeniu Prezydenta
o rozpoczęciu monitoringu
lub wyznaczony
oraz o zakresie oczekiwanych
wydział
informacji; przekazanie ankiet
i formularzy

3.

Wydziały merytoryczne
Opis działań podjętych w celu
UM przy współpracy
realizacji strategii; opis
Opis stanu realizacji
innych podmiotów
zagrożeń dla prawidłowej
zadań strategii
zaangażowanych we
realizacji zadań strategii
wdrażanie strategii

4.

Przekazanie opisów
Wydziały merytoryczne
stanu realizacji
UM
strategii zespołowi
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zadaniowemu

5.

Ocena wyników
(porównanie z
planem)

Zespół zadaniowy
Określenie stopnia wykonania
wskazany w
zarządzeniu Prezydenta przyjętych zapisów strategii;
lub wyznaczony
określenie odchyleń
wydział

6.

Zespół zadaniowy
Ocena rozbieżności pomiędzy
wskazany w
założeniami a rezultatami oraz
Identyfikacja i analiza
zarządzeniu Prezydenta
poszukiwanie i określenie
przyczyn odchyleń
lub wyznaczony
przyczyn zaistniałej sytuacji
wydział

7.

Prezydent Miasta na
Zalecenia co do zmiany
podstawie zaleceń
dotychczasowych metod
zespołu zadaniowego
realizacji bądź sugestia do
Planowanie korekty
wskazanego w
wprowadzenia nowych;
zarządzeniu Prezydenta
określenie i akceptacja działań
lub wyznaczonego
korygujących
wydziału

8.

Przekazanie
zalecanych korekt

Przekazanie informacji o
zauważonych
Zespół zadaniowy
wskazany w
niedociągnięciach,
zarządzeniu Prezydenta problemach oraz o zalecanych
lub wyznaczony
sposobach rozwiązania
wydział
problemów do aktorów
strategii

9.

Przedłożenie
sprawozdania z
monitoringu dla Rady
Miasta

Prezydent Miasta

2 tygodnie

1 tydzień

w terminie
Celem sprawozdania będzie
kolejnego
powiadomienie Rady o stanie
posiedzenia Rady,
wdrażania strategii rozwoju
chyba że Rada
oraz o dostrzeżonych przy jej
postanowi o innym
wdrażaniu problemach
terminie

Monitoring operacyjny nie prowadzi wprost do aktualizacji zapisów strategii. Jeżeli jednak w
toku dokonywania tego monitoringu wskazana zostanie potrzeba uzupełnienia lub zmiany
dokumentu, która będzie istotna z punktu widzenia osiągania wizji miasta, Prezydent Miasta,
posługując się opinią zespołu zadaniowego, winien zwrócić się do Rady Miasta z projektem
uchwały o dokonanie aktualizacji strategii. Należy wówczas zastosować się do trybu prac
przewidzianego dla etapu aktualizowania strategii w ramach monitoringu strategicznego.

3. Monitoring strategiczny
W przeciwieństwie do monitoringu operacyjnego, zadaniem monitoringu strategicznego jest
umożliwienie oceny realizacji strategii z punktu widzenia jej dopasowania do rzeczywistych
potrzeb miasta oraz stopnia wypełniania przez nią celów strategicznych służących realizacji
wizji Puław zapisanej w tym dokumencie.
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Jako perspektywę czasową do przeprowadzenia takiego monitoringu wskazać należy okres
czteroletni. Uznać również należy, że w latach gdy monitoring taki jest przeprowadzany,
zastępuje on monitoring operacyjny.
Monitoring strategiczny może stać się podstawą aktualizacji strategii. Uznać bowiem należy,
że w okresie kilkuletnim pojawią się na tyle istotne zmiany w sytuacji lokalnej społeczności,
że przydatnym będzie dokonanie zmian w zapisach dokumentu.
Procedurę przeprowadzania monitoringu strategicznego opisuje tabela.
Tabela 12: Etapy przeprowadzania monitoringu strategicznego
LP.

1.

2.

DZIAŁANIE

Zarządzenie o
rozpoczęcia
monitoringu

Ogłoszenie
rozpoczęcia
monitoringu

AKTORZY

WYNIKI I PROCEDURY

TERMIN

Prezydent Miasta

Wskazanie oczekiwanych
ustaleń, podmiotów
odpowiedzialnych za
przeprowadzenie monitoringu,
określenie harmonogramu
przeprowadzenia monitoringu,

październiklistopad; w okresie
co najmniej co
cztery lata

Wydział
Programowania
i Inwestycji (PI)

Przekazanie wydziałom
merytorycznym UM oraz – w
miarę potrzeby i możliwości –
innym podmiotom informacji o
rozpoczęciu monitoringu oraz o
zakresie oczekiwanych
informacji; przekazanie ankiet i
formularzy

1 tydzień

3.

Wydziały
merytoryczne UM
Opis działań podjętych w celu
Opis stanu realizacji
przy współpracy
realizacji strategii; opis zagrożeń
zadań strategii
innych podmiotów
dla prawidłowej realizacji zadań
zaangażowanych we
strategii
wdrażanie strategii

4.

Przekazanie opisów
stanu realizacji
strategii zespołowi
zadaniowemu

5.

6.

Przygotowanie
raportu o stanie
realizacji strategii
oraz raportu o
stanie miasta

Dyskusja nad
raportami

2 tygodnie

Wydziały
merytoryczne UM

Wydział
Programowania
i Inwestycji (PI)

Określenie stopnia wykonania
przyjętych zapisów strategii;
określenie odchyleń, ocena
stopnia rozbieżności, określenie
sytuacji Miasta z punktu
widzenia warunków życia w nim
(z wykorzystaniem analizy
statystycznej opisanej dalej)

Zespół zadaniowy

Celem dyskusji jest podjęcie
decyzji co do zakresu
potrzebnych prac nad
aktualizacją strategii, w
przypadku podjęcia decyzji o
konieczności dokonania
aktualizacji, należy zastosować
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się do punktów kolejnych, w
przypadku decyzji o
niedokonywaniu aktualizacji
należy zakończyć monitoring w
trybie przewidzianym dla
monitoringu operacyjnego w
punktach 5 i następnych

7.

Prace studyjne nad
zapisami strategii

Zespół zadaniowy
przy wsparciu
wydziałów
merytorycznych UM

Analiza zapisów strategii w
części dotyczącej celów
pośrednich i zadań
strategicznych a także zapisów
zadań operacyjnych służących
realizacji zadań strategicznych,
wskazanie potrzebnych zmian,
dyskusja nad proponowanymi
zmianami

8.

Przygotowanie
aktualizacji strategii

Wydział
Programowania
i Inwestycji (PI)

Aktualizacja zapisów strategii
powinna być wykonana na
podstawie ustaleń zespołu
zadaniowego

9.

Przyjęcie aktualizacji
przez zespół
zadaniowy

Zespół zadaniowy

Przyjęcie tekstu, który zostanie
przedłożony pod obrady Rady
Miasta

10.

Przedłożenie
aktualizacji Radzie
Miasta

Prezydent Miasta

Przedłożenie dokumentu pod
obrady Rady Miasta

3 tygodnie przed
terminem sesji
Rady Miasta

11.

Przyjęcie aktualizacji
przez Radę

Rada Miasta

Podjęcie uchwały w sprawie
aktualizacji strategii rozwoju

W terminie sesji
Rady Miasta

1 miesiąc

1 miesiąc

4. Analiza wpływu strategii na sytuację miasta
Proces monitoringu strategicznego powinien uwzględniać możliwie dużo informacji na temat
wpływu wdrażania tego dokumentu strategicznego na sytuację miasta i jego mieszkańców.
W takich analizach należy uwzględnić następujące aspekty:
o

powiększanie zasobów / kompetencji miasta,

o

wspieranie wzrostu gospodarczego,

o

przeciwdziałanie bezrobociu,

o

przyciąganie środków zewnętrznych (publicznych i prywatnych),

o

wzrost konkurencyjności / atrakcyjności miasta,

o

podnoszenie dostępności do zasobów społecznie użytecznych,

o

procesy innowacyjne.
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Z uwagi na zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju miasta system monitoringu
powinien zatem funkcjonować również w oparciu o zbiór informacji wynikających z rozwiązań
Eurostatu dla regionów poziomu NTS IV (powiat) i NTS V (gmina).
Zasadniczym celem wykonywania analiz statystycznych obrazujących sytuację miasta jest
otrzymanie mierzalnych wyników progresji osiągnięcia celów strategii. Stwarza

to

konieczność opracowania wskaźników agregujących na poziomie strategicznym wyniki
działań podejmowanych na rzecz rozwoju regionu w ramach opracowanej Strategii.
Do oceny sytuacji miasta pomocne będzie wykorzystanie zestawu wskaźników dopasowanych
do listy celów i zadań. Przykładową listę wskaźników zawiera załącznik nr 2 do niniejszego
dokumentu.
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