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1. WPROWADZENIE – CEL, ZAŁOŻENIA I ZAKRES OPRACOWANIA

Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych. Osiąga się go poprzez działania całościowe
(integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki),
skoncentrowane terytorialnie, oraz spójne.
Wdrażając Program Rewitalizacji zakłada się optymalne wykorzystanie specyficznych
uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów. Jest to
wieloletni, złożony proces, którego założenia osiąga się we współpracy Interesariuszy ze
społecznością

lokalną.

Procedura

tworzenia

i

zarządzania

Lokalnym

Programem

Rewitalizacyjnym zakłada:
 Uwzględnienie rewitalizacji, jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju
gminy;
 Stworzenie pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie
dotykających go problemów, obejmującej kwestie społeczne oraz gospodarcze lub
przestrzenno-funkcjonalne lub środowiskowe;
 Ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;
 Dokonanie właściwego doboru narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań
danego obszaru;
 Zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej, środowiskowej;
 Koordynację prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluację skuteczności
rewitalizacji.
Dokument przedstawia aktualną sytuację w gminie w obszarach zagospodarowania
przestrzennego, sytuacji gospodarczej i społecznej. Dopełnieniem diagnozy jest analiza
SWOT, na podstawie której scharakteryzowane i wyodrębnione zostały czynniki i zjawiska
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kryzysowe oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych. Zebrane i opracowane dane
zweryfikowano i uzupełniono o informacje i wnioski wypracowane podczas badania
ankietowego, warsztatów diagnostycznych oraz konsultacji społecznych.
Celem niniejszego programu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu
kryzysu oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie
planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Najistotniejszymi pojęciami w poniższym opracowaniu są:
Obszar zdegradowany stanowi obszar, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy (tj.
stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych). Może być on
podzielony na podobszary, w tym podobszary, które nie posiadają wspólnych granic
(warunek – występowanie sytuacji kryzysowej na każdym podobszarze).
Obszar rewitalizacji jest to całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym zamierza
się prowadzić rewitalizację. Cechuje go koncentracja negatywnych zjawisk oraz znaczenie dla
rozwoju lokalnego.
Program Rewitalizacji natomiast został zdefiniowany jako inicjowany, opracowany i
uchwalony przez radę gminy, wieloletni program działań w takich sferach jak: społeczna,
ekonomiczna, przestrzenna, infrastrukturalna, środowiskowa, kulturowa.
Należy zaznaczyć, że głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy
europejskich są środki RPO (EFS i EFFR). Komplementarnym źródłem ich współfinansowania
są także środki KPO (EFS, EFRR, FS). Źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych mogą
być również środki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a
także pozostałe np. prywatne.

7

2. POWIĄZANIE Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE
GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA I KRAJU

Tabela 1 Powiązanie Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi

Poziom miasta
Dokument

Powiązanie z Lokalnym Programem
Rewitalizacji

Założenia do Strategii Rozwoju Miasta

CEL STRATEGICZNY I

Lubartów do 2020 r

Tworzenie warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości i poprawa atrakcyjności
inwestycyjnej miasta

1. Wspieranie przedsiębiorstw lokalnych
poprzez tworzenie stref gospodarczych i
doradztwo.
2. Poprawa współpracy Miasta z biznesem
lokalnym.
3. Wspieranie inicjatyw gospodarczych.
4. Podniesienie atrakcyjności Miasta dla
inwestorów zewnętrznych poprzez
tworzenie właściwego klimatu,
instrumentów wsparcia i promocję.

CEL STRATEGICZNY II
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Ograniczenie bezrobocia, aktywizacja
lokalnego rynku pracy

1. Stwarzanie warunków do podniesienia
poziomu aktywności zawodowej
mieszkańców Lubartowa oraz zdolności do
zatrudnienia osób bezrobotnych.
2. Zapewnienie doradztwa zawodowego,
systemu szkoleń aktywizujących oraz
organizacja kursów specjalistycznych w celu
ułatwienia reorientacji zawodowej osób
pracujących i bezrobotnych.
3. Wspieranie rozwoju usług w sektorze
turystyki.

CEL STRATEGICZNY IV
Rozwój infrastruktury technicznej

1. Rozbudowa sieci drogowej na terenach
nowo urbanizowanych.
2. Przygotowanie sieci infrastruktury
technicznej na terenach przeznaczonych pod
inwestycje i mieszkalnictwo.
3. Wspomaganie rozwoju OZE.
4. Modernizacja istniejącej infrastruktury
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drogowej w zakresie poprawy jej
funkcjonalności.

CEL STRATEGICZNY V
Aktywizacja społeczności lokalnej

1. Wspieranie organizacji pozarządowych w
działaniach prospołecznościowych.
2. Wspieranie lokalnego patriotyzmu
poprzez różnorodne formy edukacyjne.
3. Przeciwdziałanie izolowaniu grup
społecznych.
4. Rozwój edukacji kulturowej dla
najmłodszych poprzez szeroki dostęp do
oferty i dóbr kultury.

CEL STRATEGICZNY VI
Poprawa efektywności zarządzania i rozwój
współpracy międzysektorowej

1. Rozwój współpracy trójstronnej oraz
między instytucjami publicznymi.
2. Poprawa jakości i skuteczności
zarządzania urzędem poprzez stworzenie
kompleksowego systemu szkoleń dla
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pracowników i kadry zarządzającej oraz
poprawa przepływu informacji i obiegu
dokumentów w urzędzie i podległych
jednostkach.
3. Zwiększenie działań lobbingowych na
rzecz rozwiązywania ważnych problemów
społecznych i gospodarczych Miasta.
4. Poprawa systemu współpracy i konsultacji
społecznych.
5. Poprawa promocji i marketingu Miasta.
Strategia Rozwiązywania Problemów

CEL STRATEGICZNY NR 1:

Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016-

Silna rodzina miejscem rozwoju młodego

2025

pokolenia

1.1 Wsparcie rodzin w wypełnianiu swoich
podstawowych funkcji
1.2 Wzmacnianie systemu sprzyjającego
rozwojowi młodego pokolenia
1.3 Promowanie wartości rodziny oraz
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i
ochrona ofiar przemocy

CEL STRATEGICZNY NR 2:
Wzrost bezpieczeństwa socjalnego poprzez
aktywizację, wsparcie i profilaktykę
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2.1 Zmniejszenie poziomu bezrobocia,
wsparcie osób pozostających bez pracy i
rozwój ekonomii społecznej
2.2 Integracja osób zagrożonych ekskluzją
społeczną

CEL STRATEGICZNY NR 3:
Zintegrowany system wsparcia osób
starszych i niepełnosprawnych

3.1 Rozwój partycypacji i aktywizacji
społecznej osób w wieku senioralnym i
niepełnosprawnych
3.2 Tworzenie przestrzeni miejskiej
przyjaznej osobom niepełnosprawnym
3.3 Rozwijanie systemu wsparcia i opieki w
miejscu zamieszkania

CEL STRATEGICZNY NR 4:
Integracja społeczności lokalnej poprzez
budowę kapitału społecznego

4.1 Partnerstwo z sektorem obywatelskim
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4.2 Rozwój służb publicznych
Poziom powiatu
Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

CEL STRATEGICZNY 1:

na lata 2015-2022

Rozwój edukacji publicznej

CEL STRATEGICZNY 2:
Podniesienie jakości usług medycznych oraz
poprawa stanu zdrowia mieszkańców
powiatu

CEL STRATEGICZNY 3:
Zapewnienie efektywnej opieki społecznej
dla potrzebujących mieszkańców powiatu, w
tym osób niepełnosprawnych oraz rozwój
skutecznej polityki prorodzinnej

CEL STRATEGICZNY 4:
Rozwój infrastruktury technicznej

CEL STRATEGICZNY 5:
Zwiększenie atrakcyjności powiatu

CEL STRATEGICZNY 6:
Podniesie poziomu bezpieczeństwa
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mieszkańców powiatu

CEL STRATEGICZNY 7:
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz
aktywizacja lokalnego rynku pracy

CEL STRATEGICZNY 8:
Budowa społeczeństwa obywatelskiego i
zwiększenie aktywności społecznej
mieszkańców
Strategia Rozwiązywania Problemów

CEL STRATEGICZNY I:

Społecznych w Powiecie Lubartowskim na

Opieka nad dzieckiem i rodziną

lata 2014-2020
CEL STRATEGICZNY II:
Pomoc i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych i
seniorów

CEL STRATEGICZNY III:
Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i
ograniczenie zjawiska wykluczenia
społecznego

CEL STRATEGICZNY IV:
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Rozwój profilaktyki zdrowotnej i
podniesienie poziomu bezpieczeństwa w
powiecie lubartowskim

CEL STRATEGICZNY V:
Budowa społeczeństwa obywatelskiego na
terenie powiatu lubartowskiego

CEL STRATEGICZNY VI:
Skuteczna edukacja w powiecie
lubartowskim.
Poziom województwa
Strategia Rozwoju Województwa

CEL STRATEGICZNY 1:

Lubelskiego na lata 2014-2020

Wzmacnianie urbanizacji regionu
CEL STRATEGICZNY 3:
Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy,
kwalifikacji, zaawansowania
technologicznego,
Przedsiębiorczości i innowacyjności regionu
CEL STRATEGICZNY 4:
Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i
kulturowa integracja regionu

Strategia Polityki Społecznej Województwa

CEL GŁÓWNY 1:

Lubelskiego na lata 2014-2020

Wzrost zatrudnienia i ograniczenie poziomu
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ubóstwa w województwie lubelskim do 2020
roku
CEL GŁÓWNY 2:
Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego,
włączenie społeczne oraz wzrost aktywności
i udziału w życiu społecznym osób starszych
CEL GŁÓWNY 3:
Budowa spójnego systemu pomocy
efektywnie wspierającego rodzinę w woj.
lubelskim
CEL GŁÓWNY 4:
Włączenie niepełnosprawnych mieszkańców
województwa lubelskiego w życie społeczne
i zawodowe
CEL GŁÓWNY 5:
Włączenie osób z zaburzeniami psychicznymi
w życie społeczne i zawodowe
CEL GŁÓWNY 6:
Aktywne społeczności lokalne województwa
lubelskiego
CEL GŁÓWNY 7:
Budowa efektywnej ekonomii społecznej w
województwie lubelskim

Źródło: opracowanie własne
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3. METODOLOGIA

Zastosowana

w

trakcie

opracowania

diagnozy

służącej

wyznaczeniu

obszaru

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji metodologia pozwoliła zdiagnozować zjawiska
kryzysowe oraz lokalne potencjały Lubartowa, dzięki czemu sporządzona analiza jest
możliwie obiektywna, uwzględniająca stanowisko i poglądy wielu grup interesariuszy.
Proces opracowywania Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji

kształtował

się

jak

na

poniższym

diagramie:

Diagnoza służąca
wyznaczeniu
obszaru
zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji
•Charakterystyka
społeczno gospodarcza gminy
•Wyznaczenie
jednostek
urbanistycznych
Lubartowa
•Analiza wskaźnikowa
•Analiza
kartograficzna

Delimitacja
obszaru
zdegradowanego

Delimitacja
obszaru
rewitalizacji

Konsultacje
społeczne

W celu przeprowadzenia diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji, Lubartów podzielono na jednostki, będące intuicyjnym podziałem dla
interesariuszy Lokalnego Programu Rewitalizacji. Podział ten został zastosowany w celu
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przestrzennego zobrazowania wyników analizy wskaźnikowej za pomocą struktury jednostek
pomocniczych. Przedstawione jednostki urbanistyczne to powiązane ze sobą funkcjonalnie
obszary, a więc potencjalnie, przedstawiają tożsame problemy i potencjały. Podział ten
został zastosowany wyłącznie w celu ułatwienia zebrania szczegółowych danych i ich analizy.
Lubartów podzielono na 9 jednostek:
Obszar 1:
1. Północna;
2. Gen. Franciszka Kleeberga;
3. Błękitna;
4. Tęczowa;
5. Polesie;
6. Lotników;
7. Gwiezdna;
8. Jana Twardowskiego;
9. Planetarna;
10. Kosmonautów;
11. Jurija Gagarina;
12. Żwirki i Wigury;
13. Mikołaja Kopernika;
14. Weteranów;
15. Hubalczyków;
16. Okopowa;
17. Kombatantów;
18. Ułańska;
19. Saperów;
20. Antoniego Gojdana;
21. Jasna;
22. Łącznik pomiędzy ul. Gen. Franciszka Kleeberga a ul. Mikołaja Kopernika;
23. Kosmiczna;
24. Ciołkowskiego;
25. Heweliusza;
26. Astronautów;
27. Bohaterów Monte Cassino;
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Obszar 2:
1. Leśna;
2. Sienkiewicza;
3. Jana III Sobieskiego;
4. Kazimierza Wielkiego;
5. Władysława Jagiełły;
6. Królowej Jadwigi;
7. Mieszka I;
8. Bolesława Śmiałego;
9. Zygmunta II Augusta;
10. Władysława Łokietka;
11. Bolesława Chrobrego;
12. Stefana Batorego;
13. Aleje Zwycięstwa;
14. Zygmunta I Starego;
15. Klonowa;
16. Królów Polskich;
17. Lipowa od 7 do 33, od 57 do 77 nieparzyste, od 10 do 26 i 30 do 128 parzyste;
18. Wiśniowa;
19. Chopina od 23 do 35 nieparzyste;
20. Spacerowa od 1 do 5 nieparzyste, od 2 do 4 parzyste;
21. Stanisława Moniuszki od 12 do 34 parzyste i od 9 do 35 nieparzyste;
Obszar 3:
1. Gazowa;
2. Stefana Żeromskiego;
3. Wandy Śliwiny;
4. Mikołaja Reja;
5. Słoneczna;
6. Przechodnia;
7. Różana;
8. Kwiatowa;
9. Aleje Tysiąclecia;
10. Klemensa Junoszy Szaniawskiego nieparzyste;
11. Kolejowa od 1 do 8b (bez nr 7);
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Obszar 4:
1. Powstańców Warszawy 108;
2. Kolejowa 7 (tereny dworca kolejowego);
3. Nowodworska;
Obszar 5:
1. Czwartków;
2. Żołnierska;
3. Broniewskiego;
4. Baczyńskiego;
5. Wrzosowa;
6. Annoborska;
7. Powstańców Warszawy od 2 do 88 parzyste, od 1A do 85 nieparzyste;
8. Armii Ludowej;
9. Lubelska od 57 do 123 nieparzyste, od 36 do 96a parzyste;
10. Księdza Popiełuszki;
11. 1 Maja;
12. Szkolna;
13. Hutnicza;
14. Szafirowa;
15. Piaskowa;
16. Bursztynowa;
17. Łąkowa parzyste;
18. Ametystowa;
19. Rubinowa;
20. Polna;
21. Zielna;
22. Cicha;
23. Krzywe Koło od 29 do 47, 51 nieparzyste, od 26 do 36 parzyste;
24. Pradnik;
Obszar 6:
1. Klemensa Junoszy Szaniawskiego parzyste;
2. Cmentarna;
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3. Stanisława Moniuszki od 4 do 18, od 1 do 11 parzyste;
4. Lipowa od 1 do 7, od 4 do 8, 28 parzyste;
5. 3 Maja;
6. Fryderyka Chopina parzyste, od 1 do 21 nieparzyste;
7. Ignacego Paderewskiego;
8. Harcerska;
9. Batalionów Chłopskich;
10. Juliusza Słowackiego od 3A do 31, 41A, 43B, 45A, 47A, od 6 do 18, 30;
11. Parkowa 1, 1A,2, 4;
12. Piotra Firleja;
13. Tadeusza Kościuszki;
14. Adama Mickiewicza od 1 do 29 nieparzyste;
15. Partyzancka;
16. Farna;
17. Rynek II;
18. Krótka;
19. 11 listopada;
20. Rynek I;
21. Józefa Bema;
22. Lubelska od 1 do 55 nieparzyste, od 2 do 34 parzyste;
23. Wąska;
24. Poniatowskiego;
25. Bednarska;
26. Piękna;
27. Targowa;
28. Legionów;
29. Pocztowa;
30. Joselewicza;
31. Armii Krajowej;
32. Gen. Orlicz-Dreszera;
33. Ks. Szulca;
34. Kręta;
35. Waryńskiego;
36. Wspólna;
37. Obywatelska;
38. Krzywe Koło od 4A do 20 parzyste, od 3 do 27 nieparzyste;
39. Jana Sławińskiego 1,1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F;
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40. Spacerowa;
41. Wieniawskiego;
42. Bolesława Prusa;
43. Zielona nieparzyste;
44. Ogrodowa od ul. 11-go listopada do Partyzanckiej.
Obszar 7:
1. Łąkowa nieparzyste;
2. Zielona;
3. Adama Mickiewicza od 2 do 46 parzyste, od 31 nieparzyste;
4. Olchowa;
5. Parkowa;
6. Nadrzeczna;
7. Wierzbowa;
8. Ogrodowa nr 9 i 10;
9. Jaśminowa;
10. Czeremchowa;
11. Kalinowa;
Obszar 8:
1. Nadrzeczna (bez punktów adresowych);
2. Topolowa;
3. Wierzbowa;
4. Świerkowa;
5. Bukowa;
6. Cisowa;
7. Akacjowa;
8. Osikowa;
9. Jesionowa;
10. Pawła Findera;
11. Jana Sławińskiego od 5 do 7 nieparzyste, od 4 do 40 parzyste;
12. Kasztanowa;
13. Chmielna;
14. Hanki Sawickiej;
15. Małgorzaty Fornalskiej;
16. Krasickiego;

23

17. Juliusza Słowackiego od 33 do 51 nieparzyste (bez 41A, 43A, 45A, 47A), od 20 do 28 i
od 32 do 68 parzyste;
18. Parkowa 1, 1A, 2 i 4;
Obszar 9:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mostowa;
Krańcowa;
Kozłowiecka;
Zachodnia;
Składowa;
Przemysłowa;
Lubelska od 98 parzyste, od 125 nieparzyste;
Powstańców Warszawy od 90 do 96 parzyste, od 91 do 123b nieparzyste;

Podział Lubartowa na jednostki zaprezentowano na poniższej mapie:
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Rysunek 1 Podział Lubartowa na jednostki analityczne

Źródło: opracowanie własne na bazie podkładu z openstreetmap.org

Podczas wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Lubartowa,
posłużono się wskaźnikami o charakterze ilościowym pozyskanych z różnego rodzaju
instytucji. Zebrane dane odnosiły się do pięciu sfer: społecznej, gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Lista wskaźników z podziałem
na sfery wraz ze sposobem ich wyliczenia i źródłem pozyskania zawiera tabela poniżej.
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Wskaźniki zostały przedstawione w sposób względny – zostały przyrównane do 100
mieszkańców danej jednostki podziału Lubartowa. Dzięki takiej metodologii możliwe jest
przedstawienie wartości uwzględniające różnice w liczbie ludności jednostek podziału.
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Tabela 2 Wskaźniki wykorzystane podczas diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych

Lp.

Zjawisko

Sfera

Nazwa wskaźnika

Źródło danych

1.

Bezrobocie

Społeczna

Bezrobotni ogółem w przeliczeniu 100
mieszkańców jednostki podziału

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie, Urząd
Miasta w Lubartowie

2.

Bezrobocie

Społeczna

Liczba bezrobotnych kobiet w przeliczeniu na
100 mieszkańców jednostki podziału

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie, Urząd
Miasta w Lubartowie

3.

Bezrobocie

Społeczna

Długotrwale bezrobotni w przeliczeniu na 100
mieszkańców jednostki podziału

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie, Urząd
Miasta w Lubartowie

4.

Bezrobocie

Społeczna

Bezrobotni poniżej 25 roku życia w przeliczeniu
na 100 mieszkańców jednostki podziału

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie, Urząd
Miasta w Lubartowie

Społeczna

Bezrobotni powyżej 50 roku życia w
przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki
podziału

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie, Urząd
Miasta w Lubartowie
Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie, Urząd
Miasta w Lubartowie

5.

Bezrobocie

6.

Bezrobocie

Społeczna

Bezrobotni z wykształceniem średnim w
przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki
podziału

7.

Bezrobocie

Społeczna

Bezrobotni bez kwalifikacji w przeliczeniu na
100 mieszkańców jednostki podziału

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie, Urząd
Miasta w Lubartowie

8.

Ubóstwo

Społeczna

Liczba osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu ubóstwa w przeliczeniu
na 100 mieszkańców jednostki podziału

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Lubartowie, Urząd Miasta w Lubartowie

9.

Bezradność w
sprawach
opiekuńczo-

Społeczna

Liczba osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych w przeliczeniu na

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Lubartowie, Urząd Miasta w Lubartowie

wychowawczych

100 mieszkańców jednostki podziału

10.

Uzależnienie od
alkoholu

Społeczna

Liczba osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu alkoholizmu w
przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki
podziału

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Lubartowie, Urząd Miasta w Lubartowie

11.

Niepełnosprawno
ść

Społeczna

Liczba osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu niepełnosprawności w
przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki
podziału

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Lubartowie, Urząd Miasta w Lubartowie

12.

Aktywność
społeczna

Społeczna

Liczba organizacji pozarządowych w
przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki
podziału

Urząd Miasta w Lubartowie

13.

Występowanie
zabytkowych
obiektów

Przestrzennofunkcjonalna

Obiekty objęte ewidencją zabytków miasta
Lubartowa

Urząd Miasta w Lubartowie

14.

Stopień
przedsiębiorczośc
i

Gospodarcza

Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w 2015 roku w przeliczeniu na
100 mieszkańców jednostki podziału

Urząd Miasta w Lubartowie

15.

Przestępczość

Społeczna

Kradzież w przeliczeniu na 100 mieszkańców
jednostki podziału

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

16.

Przestępczość

Społeczna

Kradzież z włamaniem w przeliczeniu na 100
mieszkańców jednostki podziału

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
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17.

Przestępczość

Społeczna

Bójki i pobicia w przeliczeniu na 100
mieszkańców jednostki podziału

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

18.

Przestępczość

Społeczna

Rozboje w przeliczeniu na 100 mieszkańców
jednostki podziału

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

19.

Przestępczość

Społeczna

Przemoc domowa w przeliczeniu na 100
mieszkańców jednostki podziału

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

20.

Występowanie
budynków
komunalnych

Przestrzennofunkcjonalna

Liczba budynków komunalnych

Urząd Miasta w Lubartowie

21.

Zdegradowanie
infrastruktury
technicznej

Techniczna

Liczba budynków wymagających większego
remontu

Urząd Miasta w Lubartowie

22.

Zdegradowanie
infrastruktury
technicznej

Techniczna

Liczba lokali bez łazienki bądź ze wspólną
toaletą

Urząd Miasta w Lubartowie

23.

Zdegradowanie
infrastruktury
technicznej

Techniczna

Liczba pustostanów

Urząd Miasta w Lubartowie

Źródło:

opracowanie

własne
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4. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ SKALI I
CHARAKTERU POTRZEB REWITALIZACYJNYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, wyznaczenie obszaru
zdegradowanego następuje na podstawie koncentracji na nim negatywnych zjawisk
społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu
edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym oraz jednoczesnym występowaniu na nim co najmniej jednego z
następujących negatywnych zjawisk:


Gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji
lokalnych przedsiębiorstw,



Środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu
środowiska,



Przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w
infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu
do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań
urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych.



Technicznych

–

w szczególności degradacji stanu

technicznego obiektów

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
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SFERA SPOŁECZNA
Pomoc społeczna
W 2015 roku na terenie Lubartowa z pomocy społecznej korzystały 1503 osoby. Najwięcej
na terenie obszarów 4 (18,53 osoby na każde 100 mieszkańców przy średniej 8,95 dla całego
miasta), 8 (18,28 osoby na każde 100 mieszkańców) oraz 6 (10,52 osoby na każde 100
mieszkańców).
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Rysunek 2 Osoby korzystające z pomocy społecznej na terenie Lubartowa

Źródło: opracowanie własne na podkładzie openstreetmap.org.

Osoby te korzystały ze wsparcia głównie z powodu:


ubóstwa (najwięcej na obszarze 4 – 9,09 osób na każde 100 mieszkańców, przy
średniej 3,67 dla całego Lubartowa);
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alkoholizmu (najwięcej na obszarze 8 – 1,29 osób na każde 100 mieszkańców, przy
średniej 0,47 dla całego Lubartowa);



bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (najwięcej na obszarze 8 –
6,55 osób na każde 100 mieszkańców, przy średniej 2,67 dla całego Lubartowa);



niepełnosprawności

(najwięcej na obszarze 4 – 4,37 osób na każde 100

mieszkańców, przy średniej 2,20 dla całego Lubartowa).
Przestępczość
Poziom przestępczości na terenie poszczególnych podobszarów na terenie Lubartowa
odzwierciedlają dane pozyskane z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie. Na terenie
miasta w 2015 roku popełniono 75 przestępstw. Najwięcej (w przeliczeniu na 100
mieszkańców danej jednostki podziału) na obszarach numer 3, 4 i 9. Szczegółowe dane
przedstawiono w poniższej tabeli:
Tabela 3 Przestępstwa na terenie Lubartowa w podziale na wyznaczone jednostki analityczne

Numer obrębu

Suma przestępstw

Suma przestępstw w
przeliczeniu na 100
mieszkańców danej jednostki
podziału

1

3

0,15

2

4,5

0,35

3

6,5

0,81

4

9

3,15

5

19,5

0,23

6

20

0,33

7

2,5

0,38

8

7

0,55

9

3

1,07
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ŚREDNIA

0,78

Rysunek 3 Przestępstwa na terenie Lubartowa

Źródło: opracowanie własne na podkładzie openstreetmap.org.

Wśród ogółu przestępstw wyszczególnić można następujące grupy:
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kradzieże (najwięcej w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki na obszarze 4 –
1,75 przy średniej dla miasta 0,41);



kradzieże z włamaniem (najwięcej w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki na
obszarze 4 – 1,40 przy średniej dla miasta 0,28);



bójki i pobicia (najwięcej w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki na obszarze 6
– 0,06 przy średniej dla miasta 0,01);



rozboje (najwięcej w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki na obszarze 7 – 0,15
przy średniej dla miasta 0,02);



przemoc domowa (najwięcej w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki na
obszarze 7 – 0,23 przy średniej dla miasta 0,06).

Aktywność społeczna
O aktywności społecznej mieszkańców (lub jej braku), świadczyć może liczba organizacji
pozarządowych. Niższą od średniej (0,21) liczbą organizacji pozarządowych przypadających
na każde 100 mieszkańców danej jednostki podziału charakteryzują się obszary 1, 2, 5 i 9.
Szczegółowe dane dotyczące działalności organizacji pozarządowych na poszczególnych
obszarach Lubartowa przedstawia poniższa tabela:
Tabela 4 Organizacje pozarządowe na terenie Lubartowa

Liczba organizacji
Numer obrębu

liczba organizacji pozarządowych

pozarządowych w przeliczeniu
na 100 mieszkańców

1

2,00

0,10

2

1,00

0,08

3

3,00

0,38

4

1,00

0,35

5

10,00

0,12
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6

15,00

0,25

7

2,50

0,38

8

3,50

0,27

9

0,00

0,00

Średnia

0,21

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego.
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Rysunek 4 Organizacje pozarządowe na terenie Lubartowa

Źródło: opracowanie własne na podkładzie openstreetmap.org.

SFERA GOSPODARCZA
Bezrobocie
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Jednym z czynników wpływających na stan gospodarki oraz stopień jej rozwoju jest stopa
bezrobocia. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy, w 2015 roku, Lubartów
zamieszkiwało 1161 zarejestrowanych bezrobotnych. Najwięcej (w przeliczeniu na 100
mieszkańców) na terenie obszaru 4 (28,50 przy średniej dla miasta 8,57) oraz 8 (9,24).
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Rysunek 5 Bezrobotni na terenie Lubartowa

Źródło: opracowanie własne na podkładzie openstreetmap.org.

Wśród ogółu bezrobotnych wyszczególnić można następujące grupy:


bezrobotne kobiety;



długotrwale bezrobotni;



bezrobotni poniżej 25 roku życia;



bezrobotni powyżej 50 roku życia;



bezrobotni z wykształceniem średnim;



bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w poniższej tabeli:

Źródło:

Bezrobotni bez kwalifikacji w
przeliczeniu na 100
mieszkańców

Bezrobotni z wykształceniem
średnim w przeliczeniu na 100
mieszkańców

2,47

2,83

0,35

1,56

0,66

1,51

2

5,15

2,20

2,87

0,67

1,53

0,51

1,53

3

6,88

2,94

4,44

0,94

2,50

0,81

2,19

4

28,50

11,71

16,78

2,62

10,84

4,02

9,79

5

3,84

1,73

2,21

0,34

1,13

0,46

1,25

6

5,79

2,46

3,56

0,53

1,99

1,36

2,30

7

6,04

2,83

3,21

0,76

1,53

1,07

1,83

8

9,24

4,40

5,96

1,01

2,96

2,18

3,90

9

6,79

3,21

3,93

0,36

1,07

1,07

1,43

Średnia

8,57

3,77

5,09

0,84

2,79

1,35

2,86

opracowanie

własne

na

podstawie

danych

Bezrobotni powyżej 50 roku
życia w przeliczeniu na 100
mieszkańców

4,90

Bezrobotni poniżej 25 roku
życia w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Bezrobotni ogółem w
przeliczna 100 mieszkańców

1

Długotrwale bezrobotni w
przeliczeniu na 100
mieszkańców

Numer obrębu

Liczba bezrobotnych kobiet w
przeliczeniu na 100
mieszkańców

Tabela 5 Bezrobotni na terenie Lubartowa w podziale na jednostki analityczne

Powiatowego

Urzędu

Pracy

w

Lubartowie

41

Podmioty gospodarcze
O aktywności gospodarczej mieszkańców lub jej braku, świadczyć może także liczba
podmiotów gospodarczych. W poniższej tabeli przedstawiono liczbę podmiotów
gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz w podziale na wyznaczone
podobszary.
Tabela 6 Podmioty gospodarcze na terenie podobszarów wyznaczonych w obrębie Lubartowa

Numer obszaru

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2015
roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców

1

0,56

2

0,79

3

0,56

4

1,22

5

0,33

6

0,70

7

0,23

8

1,29

9

0,71

Średnia

0,71

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Niższą od średniej (0,71) liczbą podmiotów gospodarczych przypadających na 100
mieszkańców charakteryzują się podobszary 1, 3, 5, 6 i 7.
SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA
Zabytki
Na terenie Lubartowa znajdują się zabytkowe budynki, wśród których można wymienić:


kamienice na Rynku;



główny budynek szpitala na ulicy Słowackiego;



kapliczkę na ulicy Lipowej;



młyn na ulicy Lubelskiej;



dworzec kolejowy na ulicy Kolejowej.

Zabytki podnoszą atrakcyjność miasta, z drugiej jednak strony, ze względu na swój wiek i
stan, wymagają wyższych nakładów finansowych na ich utrzymanie. Zbytkowe budynki na
terenie Lubartowa są rozłożone nierównomiernie, istnieją obszary, na których nie ma ani
jednego zabytkowego budynku, na innych zaś znajduje się wiele powyżej średniej (7,33).
Najwięcej zabytków znajduje się na obszarze 6. Poniżej zaprezentowano szczegółową listę
obiektów objętych ewidencją zabytków miasta Lubartowa:
Tabela 7 Obiekty objęte ewidencją zabytków miasta Lubartowa

L.p.

Adres

Nazwa obiektu

Czas powstania

1

Armii Krajowej 3

Dom

1 poł. XX w.

2

Legionów 16

Dom

1 poł. XX w.

3

Legionów 2

Dom

1 poł. XX w.

4

Legionów 4

Dom

1 poł. XX w.

5

Legionów 20

Dom

1 poł. XX w.

6

Legionów 26

Dom

1 poł. XX w.

7

Legionów 18

Dom

1 poł. XX w.

8

Legionów 19

Dom

1 poł. XX w.

9

Legionów 12

Dom

XIX w.

10

Rynek I 17

Kamienica

1 poł. XX w.

11

Rynek I 19

Kamienica

1 poł. XX w.

12

Rynek I 23

Kamienica

1 poł. XX w.

13

Rynek I 25

Kamienica

1 poł. XX w.

14

Rynek II 18

Kamienica

1 poł. XX w.

15

Partyzancka 18

Dom

1 poł. XX w.

16

Partyzancka 24

Dom

1 poł. XX w.

17

Orlicz – Dreszera

Dom

1 poł. XX w.

18

Rynek I 6

Kamienica

1 poł. XX w.
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19

Rynek I 8

Kamienica

1 poł. XX w.

20

Rynek I 10

Kamienica

1 poł. XX w.

21

Rynek I 12

Kamienica

1 poł. XX w.

22

Rynek I 14

Kamienica

1 poł. XX w.

23

Rynek I 20

Kamienica

1 poł. XX w.

24

Rynek II

Hala targowa

1 poł. XX w.

25

1000-lecia 4

Dom

1 poł. XX w.

26

Słowackiego

Główny budynek szpitala

XIX/XX w.

27

Słowackiego

Oddział dziecięcy

XIX/XX w.

28

Słowackiego

Kostnica

XIX/XX w.

29

Słowackiego

Portiernia

XIX/XX w.

30

Słowackiego

Ujęcie wody

XIX/XX w.

31

Słowackiego

Drzewostan

XIX/XX w.

32

Partyzancka 29

Dom

1 poł. XX w.

33

Partyzancka 33

Dom

1 poł. XX w.

34

Partyzancka 39

Dom

1 poł. XX w.

35

Legionów 5

Dom

1 poł. XX w.

36

Legionów 7

Dom

1 poł. XX w.

37

Legionów 21

Dom

1 poł. XX w.

38

Legionów 23

Dom

1 poł. XX w.

39

Lipowa

Kapliczka przydrożna

1 poł. XX w.

40

Lipowa 3

Al. Lipowa przy pałacu

1 poł. XX w.

41

Lubelska 45

Dom

1 poł. XX w.

42

Lubelska 47

Dom

1 poł. XX w.

43

Mickiewicza 7

Dom

1 poł. XX w.

44

Mickiewicza 12

Dom

1 poł. XX w.

45

Mickiewicza 24

Dom

1 poł. XX w.

46

Okolice dworca PKP

Krzyż przydrożny

1918 r.

47

Kolejowa

Dworzec kolejowy

XIX w.

48

Kolejowa

Magazyn kolejowy

XIX w.

49

Kolejowa

Wieża ciśnień

XIX w.

50

Szaniawskiego

Cmentarz parafialny

1918 r.

51

Słowackiego

Kapliczka przydrożna

2 poł. XVIII w.

52

Słowackiego

Kapliczka przydrożna

XIX w.
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Lubelska

Kapliczka przydrożna

2 poł. XIX w.

54

Lubelska

Młyn

1 poł. XIX w.

55

Lubelska 68

Gimnazjum męskie

1 poł. XX w.

56

Lubelska 50

Dom

1 poł. XX w.

57

Lubelska 69a

Dom

1 poł. XX w.

58

Lubelska 78

Dom

1 poł. XX w.

Źródło: Uchwała Rady Miejskiej w Lubartowie w sprawie l części

zmian

miejscowego

plan ogólnego

zagospodarowani przestrzennego Miasta Lubartowa.

SFERA TECHNICZNA
Na terenie Lubartowa zlokalizowanych jest 39 budynków komunalnych, z których to
najwięcej (23) znajduje się na obszarze 6.
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Rysunek 6 Liczba budynków komunalnych przeliczeniu na 100 mieszkańców na terenie Lubartowa.

Źródło: opracowanie własne na podkładzie openstreetmap.org.

Zdegradowanie infrastruktury mieszkaniowej obrazują wskaźniki dotyczące liczby budynków
wymagających większego remontu, liczby lokali bez łazienki bądź ze wspólną toaletą oraz
liczby pustostanów.
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Szczegółowe dane zaprezentowano w tabeli:
Tabela 8 Zdegradowana infrastruktura na terenie Lubartowa

Liczba budynków

Liczba lokali bez

wymagających

łazienki bądź ze

większego remontu

wspólną toaletą

1

0,00

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

3

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0,00

0,00

5

1,00

0,00

0,00

6

2,00

3,00

2,00

7

0,00

0,00

0,00

8

0,00

0,00

0,00

9

0,00

0,00

0,00

Średnia

0,33

0,33

0,22

Numer
obszaru

Liczba pustostanów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Lubartowie.

Największe nagromadzenie budynków i lokali w złych stanie ma miejsce na obszarze 6.

SFERA ŚRODOWISKOWA
Azbest
Na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (w skład którego to wchodzą
Gmina Lubartów, Gmina Miasto Lubartów, Gmina i Miasto Ostrów Lubelski,

Gmina
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Ostrówek, Gmina Serniki) znajduje się azbest w formie pokryć dachowych oraz odpadów. W
ramach projektu współfinansowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, azbest z pokryć dachowych jest bezpłatnie
demontowany (bądź odbierany przez specjalistyczne firmy), transportowany oraz
utylizowany na terenie specjalistycznych składowisk1.
Zdecydowana większość azbestu została usunięta z terenu Lubartowa. Aktualny stan
prezentuje poniższa mapa, na której szarymi punktami oznaczono usunięte wyroby
azbestowe, a żółtymi wyroby azbestowe III stopnia.

1

Strona internetowa Związku Komunalnego
Gmin
http://zwiazekgmin.lubartow.pl/Projekt/ [dostęp: 15.12.2016].

Ziemi

Lubartowskiej,

dostępna

na:
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Rysunek 7 Azbest na terenie Lubartowa

Źródło: www.bazaazbestowa.gov.pl
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5. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW KRYZYSOWYCH

OBSZAR ZDEGRADOWANY
Poniżej zaprezentowano zbiorcze zestawienie wszystkich zebranych danych w podziale na wyznaczone podobszary. Kolorem różowym
zaznaczono wartości, które stanowią odchylenie od pozostałych liczb (są powyżej lub poniżej średniej dla terenu całego Lubartowa). Następnie
zsumowano kategorie, dzięki czemu wyodrębniono obszary, na terenie których największa liczba zjawisk przekracza przeciętne wartości dla
całego miasta.

Liczba mieszkańców

Numer obrębu

Bezrobotni ogółem w przeliczna 100 mieszkańców

Liczba bezrobotnych kobiet w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Długotrwale bezrobotni w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Bezrobotni poniżej 25 roku życia w przeliczeniu na
100 mieszkańców

Bezrobotni powyżej 50 roku życia w przeliczeniu na
100 mieszkańców

Bezrobotni z wykształceniem średnim w
przeliczeniu na 100 mieszkańców

Bezrobotni bez kwalifikacji w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Liczba osób korzystających z pomocy z powodu
ubóstwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Liczba osób korzystających z pomocy z powodu
bezradności w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Liczba osób korzystających z pomocy z powodu
alkoholizmu w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Liczba osób korzystających z pomocy z powodu
niepełnosprawności w przeliczeniu na 100
mieszkańców
Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na
100 mieszkańców

Liczba obiektów w gminnej ewidencji zabytków w
przeliczeniu na 100 mieszkańców

Tabela 9 Zbiorcze zestawienie wskaźników – cz. 1

1981
1273
799
286
8636
6095
654
1
2
3
4
5
6
7
4,90
5,15
6,88
28,50
3,84
5,79
6,04
2,47
2,20
2,94
11,71
1,73
2,46
2,83
2,83
2,87
4,44
16,78
2,21
3,56
3,21
0,35
0,67
0,94
2,62
0,34
0,53
0,76
1,56
1,53
2,50
10,84
1,13
1,99
1,53
0,66
0,51
0,81
4,02
0,46
1,36
1,07
1,51
1,53
2,19
9,79
1,25
2,30
1,83
2,02
0,98
2,50
9,09
1,46
3,88
1,91
3,23
1,26
1,13
4,55
0,69
2,98
1,15
0,05
0,59
0,00
0,52
0,12
0,87
0,23
0,01
0,02
0,02
0,04
0,01
0,03
0,01
0,10
0,08
0,38
0,35
0,12
0,25
0,38
0,00
0,08
0,50
0,70
0,06
0,74
0,23
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Liczba mieszkańców

Numer obrębu

Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w 2015 roku w
przeliczeniu na 100 mieszkańców

Liczba aptek w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Kradzież w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Kradzież z włamaniem w
przeliczeniu na 100 mieszkańców

Bójki i pobicia w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Rozboje w przeliczeniu na 100
mieszkańców

Przemoc domowa w przeliczeniu na
100 mieszkańców

Liczba budynków komunalnych w
przeliczeniu na 100 mieszkańców

Liczba budynków wymagających
większego remontu w przeliczeniu
na 100 mieszkańców
Liczba lokali bez łazienki bądź ze
wspólną toaletą w przeliczeniu na
100 mieszkańców

Liczba pustostanów w przeliczeniu
na 100 mieszkańców

ZJAWISKA KRYZYSOWE

1283
280
8
9
9,24
6,79
4,40
3,21
5,96
3,93
1,01
0,36
2,96
1,07
2,18
1,07
3,90
1,43
7,29
3,93
6,55
2,50
1,29
0,00
0,03
0,03
0,27
0,00
0,55
0,00

21287
Średnia
8,57
3,77
5,09
0,84
2,79
1,35
2,86
3,67
2,67
0,41
0,02
0,21
0,32

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.

Tabela 10 Zbiorcze zestawienie wskaźników – cz. 2

1981
1273
799
286
8636
6095
1
2
3
4
5
6
0,56
0,79
0,56
1,22
0,33
0,70
0,00
0,04
0,06
0,17
0,03
0,08
0,10
0,16
0,69
1,75
0,12
0,15
0,05
0,08
0,06
1,40
0,06
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,12
0,06
0,00
0,03
0,06
0,05
0,16
0,06
0,35
0,02
0,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
4
7
15
5
12
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654
1283
280

7
8
9

0,23
1,29
0,71

0,15
0,04
0,00

0,00
0,35
0,36

0,00
0,12
0,71

0,00
0,04
0,00

0,15
0,00
0,00

0,23
0,04
0,00

0,00
0,74
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3
15
5

21287

Średnia

0,71

0,07

0,41

0,28

0,01

0,02

0,06

0,19

0,00

0,01

0,00

7,78

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych danych.
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Na terenie tych jednostek podziału zanotowano wyższe od średniej dla całego miasta
nagromadzenie zjawisk kryzysowych. Występuje na nich koncentracja negatywnych zjawisk
społecznych oraz co najmniej jedno z negatywnych zjawisk:


gospodarczych;



środowiskowych;



przestrzenno-funkcjonalnych;



technicznych.

W sferze społecznej największym nagromadzeniem zjawisk kryzysowych charakteryzują się:


obszar 4 – średnią dla miasta przewyższa liczba osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu ubóstwa, liczba osób korzystających z pomocy społecznej z
powodu bezradności w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych,

liczba

osób

korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu, liczba osób
korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności, liczba kradzieży
oraz liczba kradzieży z włamaniem;


obszar 6 - średnią dla miasta przewyższa liczba osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu ubóstwa, liczba osób korzystających z pomocy społecznej z
powodu bezradności w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych,

liczba

osób

korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu, liczba osób
korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności oraz liczba bójek i
pobić;


obszar 8 - średnią dla miasta przewyższa liczba osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu ubóstwa, liczba osób korzystających z pomocy społecznej z
powodu bezradności w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych,

liczba

osób

korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu, liczba osób
korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności oraz liczba bójek i
pobić.
W sferze gospodarczej największym nagromadzeniem zjawisk kryzysowych charakteryzują
się:



obszar 4 – średnią dla miasta przewyższa liczba osób bezrobotnych, w tym liczba
długotrwale bezrobotnych, liczba bezrobotnych kobiet, liczba bezrobotnych poniżej
25 roku życia, liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia, liczba bezrobotnych z
wykształceniem średnim, liczba bezrobotnych bez kwalifikacji;



obszar 8 - średnią dla miasta przewyższa liczba osób bezrobotnych, w tym liczba
długotrwale bezrobotnych, liczba bezrobotnych kobiet, liczba bezrobotnych poniżej
25 roku życia, liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia, liczba bezrobotnych z
wykształceniem średnim, liczba bezrobotnych bez kwalifikacji.

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej największym nagromadzeniem zjawisk kryzysowych
charakteryzują się:


obszar 6 – w którym to znajduje się najwięcej zabytkowych obiektów (z jednej strony
podnoszą atrakcyjność miasta, z drugiej jednak strony, ze względu na swój wiek i
stan, wymagają wyższych nakładów finansowych na ich utrzymanie) oraz najwięcej
budynków komunalnych.

W sferze technicznej największym nagromadzeniem zjawisk kryzysowych charakteryzują się:


obszar 6 – na którym znajduje się największa liczba budynków komunalnych, w
których znajdują się budynki wymagające większego remontu, pustostany oraz lokale
bez łazienki lub ze wspólną toaletą.

Poniższa grafika obrazuje liczbę zjawisk kryzysowych diagnozowanych na terenie Lubartowa.
Stanowi ona podsumowanie analizy wskaźnikowej. Wzięto pod uwagę liczbę zjawisk które w
danym sołectwie przedstawiały wartości niekorzystne w odniesieniu do średniej dla gminy.
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Rysunek 8 Kumulacja zjawisk kryzysowych na terenie jednostek podziału Lubartowa

Źródło: opracowanie własne na podkładzie openstreetmap.org.

Na podstawie wszystkich wskaźników wyznaczono obszar zdegradowany, na którym
występuje największa kumulacja zjawisk negatywnych. Podobszary zdegradowane tworzą
obszary 4, 6 i 8.

Rysunek 9 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Lubartowa

Źródło: opracowanie własne na podkładzie openstreetmap.org.

PODSUMOWANIE: OBSZAR REWITALIZACJI
Do rewitalizacji wyznaczono obszar, na którym miejsce ma największe nagromadzenie i
kumulacja zjawisk kryzysowych. Wyodrębnione obszary charakteryzują się zdegradowaniem
funkcji społecznych, gospodarczych i infrastruktury technicznej, przestrzeni publicznej oraz
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zmniejszonym potencjałem aktywności społeczności lokalnej. Obszar ten posiada duże
znaczenie dla rozwoju lokalnego. W skład obszaru rewitalizacji wchodzą następujące
podobszary:
Rysunek 10 Podobszary rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne na podkładzie openstreetmap.org.
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Obszar rewitalizacji zamieszkuje 6381 osób, co stanowi 29,98% wszystkich mieszkańców
Gminy. Powierzchnia obszaru natomiast zajmuje 2,31 km2, co stanowi 16,62% powierzchni
całej Gminy. Spełnia on zatem kryterium, o którym mowa w Art. 10. 2. Ustawy o rewitalizacji,
tj.: Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały
przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
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6. POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI

Na poniższej mapie zaprezentowano obszar zdegradowany, oraz wyznaczony w jego ramach

Rysunek 11 Obszar rewitalizacji zaprezentowany w skali 1:5000

obszar rewitalizacji:
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Źródło: opracowanie własne na podkładzie pozyskanym z Urzędu Miasta Lubartów .

Obszar rewitalizacji zamieszkuje 6381 osób, co stanowi 29,98% wszystkich mieszkańców
Lubartowa. Powierzchnia obszaru natomiast zajmuje 2,31 km2, co stanowi 16,62%
powierzchni całego miasta. Spełnia on zatem kryterium, o którym mowa w Art. 10. 2. Ustawy
o rewitalizacji, tj.: Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz
zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
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6381 osób = 29,98% < 30 % ludności gminy
2,31 km2 = 16,62% < 20% powierzchni gminy

PODOBSZAR REWITALIZACJI 1 - OBSZAR 4
Sfera społeczna
Na obszarze tym wyższa niż średnia dla całego miasta jest liczba (w przeliczeniu na każde 100
mieszkańców):
 osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności;
 osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu;
 osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności.
Ponadto na tym obszarze doszło do wyższej niż średnia liczby kradzieży oraz kradzieży z
włamaniem, co w połączeniu z brakiem sieci monitoringu wpływa na niskie poczucie
bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
Obszar charakteryzuje się również brakiem bazy lokalowej na działalność kulturalną oraz
niewystarczająca ilością propozycji spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób
starszych.
Sfera gospodarcza
Na obszarze tym odnotowano najwyższy wskaźnik osób bezrobotnych ogółem, oraz
następujących grup bezrobotnych:
 bezrobotne kobiety;
 długotrwale bezrobotni;
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 bezrobotni poniżej 25 roku życia;
 bezrobotni powyżej 50 roku życia;
 bezrobotni z wykształceniem średnim;
 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych.
Szczególnie należy podkreślić dużą liczę osób bezrobotnych długotrwale. Liczba ta wynosi
16,78 bezrobotnych na każde 100 mieszkańców obszaru, przy średniej 5,09 dla całego
miasta.
Wielu bezrobotnym towarzyszą następujące problemy: brak motywacji do podejmowania
działań w celu poprawy swojej sytuacji zawodowej, niskie kwalifikacje zawodowe, ich
niedostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy, ubóstwo, uzależnienie od pomocy opieki
społecznej.
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Mieszkańcy obszaru 4 zmagają się z brakiem miejsc rekreacji (w tym miejsc aktywnego
wypoczynku, takich jak place zabaw czy siłownie zewnętrzne), zdegradowaniem terenów
poprzemysłowych i kolejowych oraz utrudnioną komunikacją z centrum miasta.
Niedostatecznie wykształcona jest również infrastruktura usługowa.
Sfera techniczna
Na obszarze tym brakuje infrastruktury umożliwiającej zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom, w tym monitoringu, czy koniecznej do obsługi monitoringu kanalizacji
teletechnicznej. Jest to istotne, ponieważ na tym obszarze dochodzi do wysokiej liczby
wykroczeń.
Ponadto, w ramach konsultacji społecznych, mieszkańcy obszaru sygnalizowali, że zmagają
się z problemami związanymi ze złym stanem technicznym dróg, chodników i parkingów oraz
złym stanem infrastruktury mieszkaniowej.
Zaobserwowano również niski standard elementów małej architektury.
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Potencjały
Na obszarze 4 istnieją tereny, których funkcję można potencjalnie zmienić na funkcję
rekreacyjną. Obszar jest stosunkowo dobrze skomunikowany (pomijając utrudnienia w
połączeniu z centrum Lubartowa) – wpływa na to bliskość drogi krajowej 19 oraz dworca
kolejowego. Na obszarze tym znajduje się centrum materiałów budowlanych oraz drobne,
prosperujące

przedsiębiorstwa.

Terenem

tym

potencjalnie

zainteresować

można

przedsiębiorców i inwestorów.
Źródła stanu kryzysowego
Wysoki udział osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej jest jedną z przyczyn
niskiego kapitału społecznego. Bezradność życiowa prowadzi w konsekwencji do wykluczania
społecznego niektórych grup oraz ewentualnego osłabienia potencjału gospodarczego
terenu w przyszłości. Ponadto problemy związane z ubóstwem, niepełnosprawnością,
alkoholizmem czy bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych przyczyniają się do
dezintegracji społeczności lokalnej i pogłębienia występującego stanu kryzysowego.

Duża,

w stosunku do średniej dla całego Lubartowa, liczba przestępstw wpływa na niski poziom
bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji. Niedostateczne wyposażenie w
infrastrukturę drogową oraz zdegradowanie w sferze przestrzenno-funkcjonalnej negatywnie
wpływa na atrakcyjność zamieszkania na tym terenie. Wysoka liczba osób bezrobotnych oraz
niski

stopień

przedsiębiorczości

wpływają

na

niezadowalający

poziom

rozwoju

gospodarczego.
PODOBSZAR REWITALIZACJI 2 - OBSZAR 6
Sfera społeczna
Na obszarze tym wyższa niż średnia dla całego miasta jest liczba (w przeliczeniu na każde 100
mieszkańców):
 osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
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 osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności;
 osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu;
 osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności.
Ponadto na tym obszarze doszło do wyższej niż średnia liczby bójek i pobić. W połączeniu z
brakiem monitoringu wpływa to na niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Obszar charakteryzuje się również niewystarczająca ilością propozycji spędzania wolnego
czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych.
Sfera gospodarcza
Podobszar rewitalizacji charakteryzuje się wyższą niż średnia dla całego Lubartowa liczbą
bezrobotnych osób z wykształceniem średnim. Niższa niż średnia dla miasta jest natomiast
liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2015 roku w przeliczeniu na 100
mieszkańców. Uczestnicy spotkań warsztatowych organizowanych w ramach konsultacji
społecznych sygnalizowali, ze problemem mieszkańców tego obszaru jest niski poziom
przedsiębiorczości. Czynniki te wpływają na niski poziom rozwoju gospodarczego na obszarze
rewitalizacji
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Obszar 6 charakteryzuje się bardzo dużą liczbą obiektów zabytkowych oraz budynków
komunalnych (wśród których niektóre wymagają generalnego remontu). To również na tym
terenie znajdują się pustostany. Ponadto mieszkańcy tego terenu zmagają się z problemami
związanymi z niewystarczającą liczbą miejsc parkingowych oraz z brakiem miejsc rekreacji (w
tym miejsc aktywnego wypoczynku, takich jak place zabaw czy siłownie zewnętrzne).
Niedostatecznie wykształcona jest również infrastruktura usługowa.
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Sfera techniczna
Teren ten charakteryzuje się złym stanem infrastruktury drogowej oraz zbyt małą
przepustowością dróg głównych. Ponadto niezadowalający jest stan infrastruktury
podziemnej (kanalizacyjnej).
Na terenie tym znajdują się lokale komunalne, niewyposażone w łazienkę bądź posiadające
wspólną toaletę.
Zaobserwowano również niski standard elementów małej architektury.
Sfera środowiskowa
Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy tego terenu sygnalizowali, że zmagają się z
problemem złego stanu powietrza wynikającego ze stosowania pieców węglowych. Problem
stanowi również brak zagospodarowania terenów zielonych.
Potencjały
Na terenie znajduje się dobrze rozwinięta sieć ciepłownicza i gazowa. Atutem jest również
dobre skomunikowanie obszaru z pozostałymi częściami miasta. Duża liczba zabytków oraz
park miejski wpływają na to, że podobszar ten jest atrakcyjny oraz ma potencjał turystyczny.
Rynek miejski utrzymany w dobrym stanie pozwala na zwiększanie liczby organizowanych
imprez kulturalnych. Tereny przy parku miejskim mogą w przyszłości zostać zaadaptowane
na potrzeby infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Źródła stanu kryzysowego
Wysoki udział osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej jest jedną z przyczyn
niskiego kapitału społecznego. Bezradność życiowa prowadzi w konsekwencji do wykluczania
społecznego niektórych grup oraz ewentualnego osłabienia potencjału gospodarczego
terenu w przyszłości. Ponadto problemy związane z ubóstwem, niepełnosprawnością,
alkoholizmem czy bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych przyczyniają się do
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dezintegracji społeczności lokalnej i pogłębienia występującego stanu kryzysowego.

Duża,

w stosunku do średniej dla całego Lubartowa, liczba przestępstw wpływa na niski poziom
bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji. Niedostateczne wyposażenie w
infrastrukturę drogową oraz zdegradowanie w sferze przestrzenno-funkcjonalnej negatywnie
wpływa na atrakcyjność zamieszkania na tym terenie. Mała liczba podmiotów gospodarczych
oraz niski stopień przedsiębiorczości wpływają na niezadowalający poziom rozwoju
gospodarczego.
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7. WIZJA OBSZARU REWITALIZACJI

Wizja

obszaru

rewitalizacji

określa

pożądany

stan

docelowy,

któremu

należy

podporządkować ogół działań rewitalizacyjnych. Przewidywany wizerunek charakteryzować
się będzie atrakcyjnością obszaru zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych
interesariuszy, poprzez ograniczenie lub eliminację zjawisk kryzysowych w sferze społecznej,
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.
Wizja obszaru rewitalizacji po zakończeniu działań wynikających z Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Lubartowa brzmi następująco:

Dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom, podobszary
rewitalizacji stały się rejonami atrakcyjnymi,
charakteryzującymi się wysoką jakością przestrzeni publicznej
oraz zadowalającym stanem infrastruktury technicznej i
mieszkaniowej.
Organiczony został odsetek osób wykluczonych społecznie,
wykluczeniem tym zagrożonych oraz korzystających ze
wsparcia pomocy społecznej.
Społeczność lokalną obszaru rewitalizacji tworzą osoby
aktywne i w pełni wykorzystujące swój potencjał, który w
przysłości przyczyni się do dalszego rozwoju terenu.
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8. CELE REWITALIZACJI I KIERUNKI DZIAŁAŃ

Rewitalizację obszarów zdegradowanych zaplanowano w formie realizacji założonych celów,
wyznaczonych na podstawie pogłębionej analizy stanu społeczno-gospodarczego miasta,
diagnozy potrzeb i problemów oraz konsultacji społecznych. Celem nadrzędnym działań
rewitalizacyjnym jest minimalizacja występowania zjawisk negatywnych, ożywienie
społeczno-gospodarcze oraz aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji.
CELE STRATEGICZNE DLA OBSZARU REWITALIZACJI
Realizacja założonych celów strategicznych doprowadzi do minimalizacji lub likwidacji
występowania na obszarze rewitalizacji zjawisk kryzysowych. Należy podkreślić, że
zaplanowane przedsięwzięcia przyczynią się do zwiększenia możliwości rozwojowych nie
tylko obszaru rewitalizacji, ale również terenu całego miasta.
1. Obszar strategiczny: SFERA SPOŁECZNA
Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji: Zapobieganie występowaniu zjawiska wykluczenia
społecznego wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji.
2. Obszar strategiczny: SFERA GOSPODARCZA
Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji: Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarze
rewitalizacji.
3. Obszar strategiczny: SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA I TECHNICZNA
Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji: Podniesienie poziomu estetyki i funkcjonalności
obszaru rewitalizacji.
Dla każdego z obszarów strategicznych opracowano cele operacyjne, do których
przyporządkowano poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
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Rysunek 12 Strategiczne i operacyjne cele rewitalizacji

Dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom, podobszary rewitalizacji staną się rejonami
atrakcyjnymi, charakteryzującymi się wysoką jakością przestrzeni publicznej oraz
zadowalającym stanem infrastruktury technicznej i mieszkaniowej. Ograniczony zostanie
odsetek osób wykluczonych społecznie, wykluczeniem tym zagrożonych oraz korzystających
ze wsparcia pomocy społecznej. Społeczność lokalną obszaru rewitalizacji tworzyć będą
osoby aktywne i w pełni wykorzystujące swój potencjał, który w przysłości przyczyni się do
dalszego rozwoju terenu.

Obszary
strategiczne

Sfera społeczna

Sfera gospodarcza

Sfera przestrzennofunkcjonalna i
techniczna

Cele
strategiczne

1. Zapobieganie
występowaniu zjawiska
wykluczenia
społecznego wśród
mieszkańców obszaru
rewitalizacji

2. Wspieranie rozwoju
gospodarczego na
obszarze rewitalizacji

3. Podniesienie poziomu
estetyki i
funkcjonalności obszaru
rewitalizacji

1.1. Integracja
mieszkańców obszaru
rewitalizacji

2.1. Podniesienie
kwalifikacji zawodowych
wśród bezrobotnych
mieszkańców obszaru
rewitalizacji

3.1. Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej, w tym
mieszkaniowej

1.2. Minimalizacja
zjawiska uzależnienia od
świadczeń pomocy
społecznej

2.2. Rozwój
przedsiębiorczości
indywidualnej na
obszarze rewitalizacji

3.2. Likwidacja barier
architektonicznych

Cele
operacyjne

1.3. Ułatwienie dostępu
2.3. Tworzenie
do infrastruktury
warunków do ożywienia
społecznej mieszkańcom
gospodarczego obszaru
obszaru rewitalizacji
Źródło: opracowanie własne.

KIERUNKI DZIAŁAŃ
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SFERA SPOŁECZNA
Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji: Zapobieganie występowaniu zjawiska
wykluczenia społecznego wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji

Analiza

problemów

społecznych

obszaru

rewitalizacji

wykazała

występowanie

skumulowanych negatywnych czynników powodujących występowanie zjawiska wykluczenia
społecznego. Zaliczyć do nich należy wysoki poziom przestępczości, alkoholizm, przemoc w
rodzinie i ubóstwo, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych. Na terenie całego miasta, w tym również na obszarze rewitalizacji spotkać
można przypadki uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy czy niekorzystnych
postaw społecznych.
Podjęte działania będą miały ma celu eliminację zjawisk społecznych, będących przyczyną
powstawania zjawiska wykluczenia społecznego. Podejmowane kroki doprowadzą do
integracji i aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji. Planuje się realizację usług
aktywnej integracji, w tym m.in. z zakresu poradnictwa specjalistycznego i wsparcia
(indywidualnego oraz grupowego) przy procesie podnoszenia kompetencji życiowych oraz
pozyskiwania umiejętności społecznych umożliwiających docelowo powrót do życia
społecznego.
Działania ze sfery przestrzenno-funkcjonalnej (takie jak przebudowa zdegradowanych
obiektów oraz nadanie im nowej, społeczno-kulturalnej funkcji) wpłyną na umożliwienie i
ułatwienie mieszkańcom obszaru rewitalizacji dostępu do infrastruktury społecznej. Ściśle
wiąże się z tym poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego, poprawa sieci usług
społecznych mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców, w tym dzieci, seniorów
czy osób niepełnosprawnych oraz integracja członków społeczności lokalnej.
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SFERA GOSPODARCZA
Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji: Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarze
rewitalizacji

Na obszarze rewitalizacji zdiagnozowano wysoki odsetek osób bezrobotnych, wśród których
znajdują się następujące grupy:


bezrobotne kobiety;



długotrwale bezrobotni;



bezrobotni poniżej 25 roku życia;



bezrobotni powyżej 50 roku życia;



bezrobotni z wykształceniem średnim;



bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych.

Wyznaczony teren charakteryzuje również mała liczba podmiotów gospodarczych. Czynniki
te wpływają na niski poziom rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizacji. Podjęte
działania będą miały na celu wspieranie tego rozwoju poprzez podniesienie kwalifikacji
zawodowych wśród bezrobotnych mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości indywidualnej na
obszarze rewitalizacji oraz utworzenie warunków do ożywienia gospodarczego obszaru
Planuje się podjęcie działań z zakresu realizacji usług aktywnej integracji o charakterze
zawodowym, w tym wspieranie aktywizacji zawodowej, poradnictwo zawodowe, szkolenia i
staże zawodowe czy roboty publiczne. Ponadto działania podjęte w sferze przestrzennofunkcjonalnej (takie jak przebudowa zdegradowanych obiektów na obiekty pełniące funkcję
zaplecza technicznego dla działań społeczno-gospodarczych czy przygotowanie niezbędnej
infrastruktury dla wzrostu aktywności gospodarczej, w tym przedsiębiorstw społecznych)
umożliwią rozwój przedsiębiorczości indywidualnej.
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SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA I TECHNICZNA
Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji: Podniesienie poziomu estetyki i funkcjonalności
obszaru rewitalizacji

Analiza problemów występujących w sferach technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej
wykazała nagromadzenie problemów związanych z brakiem dostępu oraz niską jakością
infrastruktury

technicznej. Poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz mieszkaniowej

wpłynie na wzrost komfortu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz pozwoli na rozwój
w pozostałych analizowanych sferach. Jakość życia osób zamieszkujących obszar rewitalizacji
zostanie podniesiona poprzez szereg działań mających na celu dostosowanie i rozbudowę
dróg, remonty ciągów pieszo-jezdnych, modernizację parkingów, utworzenie ścieżek
rowerowych,

przebudowę

infrastruktury

techniczno-podziemnej,

montaż

stojaków

rowerowych, wymianę altan śmietnikowych, remont boiska, utworzenie placów zabaw i
siłowni zewnętrznej czy urządzenie zieleni. Działania te skierowane będą do wszystkich
mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym np. grupy osób niepełnosprawnych, rowerzystów,
dzieci, seniorów, miłośników sportu i innych. Działania podjęte w sferze technicznej
związane z wyposażeniem oraz instalacją monitoringu (a także utworzeniem koniecznej do
obsługi monitoringu kanalizacji teletechnicznej) wpłyną również na wzrost poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji, a docelowo wpłyną na zminimalizowane
występowania na nim aktów przestępczości.
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9. LISTA

PLANOWANYCH

PROJEKTÓW

I

PRZEDSIĘWZIĘĆ

REWITALIZACYJNYCH

PROJEKTY GŁÓWNE

1. „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY – ROZWIJAM SIĘ AKTYWNIE”.
Program aktywizacji i integracji długotrwale bezrobotnych lubartowian
Projekt zlokalizowany na terenie miasta Lubartowa – obejmujący
wsparciem m.in. mieszkańców z terenów zdegradowanych,
zdiagnozowanych w lokalnym programie rewitalizacji.
Działania realizowane będą w:
Lokalizacja projektu/miejsce



Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (3 Maja 24a,
Lubartów);

przeprowadzenia przedsięwzięcia


Powiatowym Urzędzie Pracy (Juliusza Słowackiego 8,
Lubartów);


Klubie Integracji Społecznej (Szaniawskiego 64,
Lubartów);


Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie
Partnerzy w realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Urzędzie Miasta (Jana Pawła II 12, Lubartów).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie

Projekt realizowany samodzielnie
Opis projektu

Opis stanu istniejącego

Dokonana analiza środowiska społecznego Lubartowa wskazuje
na intensywność występowania problemu bezrobocia na
przestrzeni lat. Jest to co roku jeden z najczęstszych powodów
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ubiegania się o pomoc społeczną. Średnio połowa klientów
ośrodka pomocy społecznej boryka się z problemem bezrobocia,
a wśród mieszkańców miasta to 6% lubartowian.
Głównym problemem wskazanej grupy jest długotrwały czas
korzystania ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej tj. 3 lata i
dłużej (w 2015 r. - 216 osób) i jednocześnie brak motywacji do
podejmowania działań w celu poprawy swojej sytuacji zawodowej
i społecznej. Przy tym niskie kwalifikacje zawodowe,
niedostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy, stanowią
przeszkodę w uzyskaniu zatrudnienia. Problemem towarzyszącym
uczestników jest ubóstwo, a tym samym niski poziom egzystencji
na poziomie i poniżej minimum socjalnego.
Szczegółowe problemy to: brak lub niskie kwalifikacje zawodowe,
słaba motywacja do wykazania aktywności zawodowej; niski
poziom kompetencji społecznych i umiejętności funkcjonowania
w środowisku.

Cel główny projektu to zahamowanie zjawiska uzależnienia
od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych
postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób
wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w
Lubartowie.
Cel projektu/przedsięwzięcia
Bezpośrednim celem jest podniesienie statusu zawodowego
i społecznego uczestników projektu, przez kompleksowe usługi
aktywnej integracji zmierzające do poprawy jakości życia 40 osób;
pozostających w ewidencji PUP; korzystających ze
świadczeń ośrodka pomocy społecznej; objętych kontraktami
socjalnymi.
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Planuje się realizację usług aktywnej integracji o charakterze:
społecznym - poradnictwo specjalistyczne oraz wsparcie
indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji
życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych
umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego; pomoc
w uzyskaniu zatrudnienia; usługi integracyjne;
zawodowym - usługi wspierające aktywizację zawodową; program
aktywizacji i integracji; poradnictwo zawodowe, kierowanie do
Klubu Integracji Społecznej; szkolenia zawodowe; staże
zawodowe; roboty publiczne.
W związku ze złożoną sytuacją problemową uczestników projektu,
niezbędne jest wprowadzenie dla nich kompleksowego wsparcia,
w celu poprawy ich sytuacji społecznej, a w konsekwencji
zawodowej, uniezależnienie się od pomocy społecznej. W
rezultacie, przez aktywizację społeczną uczestnicy podejmą próbę
podjęcia aktywności i mobilizacji własnych sił w kontakcie z
rynkiem pracy.

Projekt jest skierowany do 40 osób z woj. lubelskiego:
bezrobotnych, figurujących w ewidencji PUP w Lubartowie należących do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako oddalone
od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia
Zakres realizowanych działań

2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osób
pozostających bez zatrudnienia; w tym z niepełnosprawnościami.
Wskazana grupa to mieszkańcy Lubartowa, korzystający ze
świadczeń ośrodka pomocy społecznej zgodnie z ust. z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej. Wszyscy objęci wsparciem
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żyją na poziomie minimum socjalnego oraz poniżej tego
wskaźnika. To osoby dotknięte ubóstwem oraz z uwagi na brak
zabezpieczenia odpowiednich potrzeb, zagrożone wykluczeniem
społecznym, także pozostające bez zatrudnienia, a ich
wykształcenie nie odpowiada oczekiwaniom lokalnego rynku
pracy. Przewiduje się udział 20 kobiet i 20 mężczyzn.
Zadania projektu:


realizacja Programu Aktywizacji i Integracji (20 osób) planuje się zawarcie porozumienia o współpracy ops z
pup w celu realizacji PAI - określającego zasady
współpracy przy realizacji zadań merytorycznych;


kierowanie do Klubu Integracji Społecznej (20 os.);





szkolenia zawodowe (9 os.);


staże zawodowe (5 os.);



roboty publiczne (6 os.);

świadczenia pieniężne z ops (40 os.);

praca socjalna - realizacja kontraktów socjalnych (40 os.).
Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i miary

Rezultaty projektu:
Ukończenie przez 20 osób
Programu Aktywizacji i Integracji;
Prognozowane rezultaty wraz ze

uzyskanie kwalifikacji zawodowych

Ocena dokonana będzie

sposobem ich oceny

przez 9 osób;

w ramach realizowanych

uzyskanie kompetencji

kontraktów socjalnych

zawodowych przez 2 osoby;
podjęcie zatrudnienia przez 9
osób.
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Harmonogram i szacunkowy koszt
Planowane rozpoczęcie

1.08.2017 rok

projektu/przedsięwzięcia
Planowane zakończenie

31.12.2019 rok

projektu/przedsięwzięcia
Szacunkowy koszt.

448.015,00
Projekt współfinansowany w 85% w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego

Potencjalne źródła finansowania

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi
priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1.
15% kosztów projektu stanowią środki własne gminy
Harmonogram finansowy
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Łącznie

-

70.205,00

238.837,50

138.972,50

-

-

-

448.015,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.674,25

203.011,87

118.126,63

Budżet gminy

-

10.530,75

35.825,63

20.845,87

-

-

-

67.202,25

Inne. Jakie?

-

-

-

-

-

-

-

-

Ogólny koszt
W tym:
Środki prywatne
Fundusze
europejskie

380.812,75

2. Rewitalizacja terenów przy Osiedlu Cmentarna-Szaniawskiego
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Lokalizacja
projektu/miejsce

Osiedle Cmentarna-Szaniawskiego (dz. nr 86/1 obręb 7-Śródmieście) pow.

przeprowadzenia

1,60 ha

przedsięwzięcia

ul. Cmentarna 14, ul. Cmentarna 16, ul. Słowackiego 3A, ul. Słowackiego 3B,

(powierzchnia, nr

ul. Lipowa 1A, ul. Szaniawskiego 66, ul. Szaniawskiego 68

działek)
Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięci

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, ul. Cicha 6

e
Partnerzy w realizacji
projektu/przedsięwzię

Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej

cia
Opis projektu
Osiedle Cmentarna – Szaniawskiego położone jest w środkowej części miasta
Lubartów. Powierzchnia będąca z zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w
Lubartowie, w tym 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Na danym obszarze występuje:
W sferze społecznej:
- niski poziom bezpieczeństwa, wyższy niż w innych rejonach miasta poziom
przestępczości i wykroczeń, (brak infrastruktury technicznej sprzyjającej
Opis stanu
istniejącego

zwiększeniu bezpieczeństwa na osiedlu, np. monitoringu),
- występowanie zjawisk wykluczenia społecznego osób starszych oraz
niepełnosprawnych,
- brak bazy lokalowej na działalność kulturalną,
- niewystarczająca ilość propozycji spędzania wolnego czasu dla dzieci,
młodzieży oraz osób starszych.
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
- niewystarczające zagospodarowanie układu komunikacji: brak ciągów pieszo-
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jezdnych przystosowanych do przepisów ppoż. i dla osób niepełnosprawnych,
brak ścieżek rowerowych,
- niewystarczająca ilość miejsc parkingowych,
- mała ilość przestrzeni rekreacyjnych dla osób dorosłych i starszych: placów
wypoczynkowych, skwerów, altan, siłowni zewnętrznych,
- mała ilość przestrzeni rekreacyjnych dla dzieci, np. placów zabaw,
- niski standard elementów małej architektury.
W sferze gospodarczej:
- niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej i niewykorzystanie
istniejących pomieszczeń przystosowanych do tego celu
- niedostatecznie wykształcona przestrzennie strefa o funkcji usługowej
(np. brak zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, aptek itp.).
1. Poprawa jakości życia mieszkańców.
2. Poprawa bezpieczeństwa i trwałości infrastruktury mieszkalnej osiedla, a ty
m
samym podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców i ich rodzin oraz osób
przyjezdnych poruszających się po terenach należących do Spółdzielni Mieszk
aniowej w Lubartowie dzięki monitoringowi.
Cel
projektu/przedsięwzię
cia

3. Poprawa zagospodarowania układu komunikacji, w tym poszerzenie i remo
nt ciągów pieszojezdnych, remont chodników, wybudowanie ścieżek rowerowych,
zwiększenie ilości miejsc parkingowych, w tym miejsc postojowych dla pojazd
ów osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych wpłynie na
lepszą jakość skomunikowania budynków z parkingami i chodnikami, a co za
tym idzie
podniesie dostępność obiektów dla osób mających trudności w poruszaniu si
ę (osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, itp.) oraz usprawni
system komunikacji dla wszystkich mieszkańców i osób przyjezdnych.
4. Zagospodarowanie terenu wokół modernizowanych obiektów spowoduje
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stworzenie zwartej – estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni do realizacji
wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w centralnej – reprezentacyjnej części
miasta. Do tego typu działań można zaliczyć utworzenie schludnych skwerów
zieleni i placów zabaw oraz zakup namiotu, w którym na ww. terenie będą
organizowane imprezy integracyjne.
5. Przewiduje się, że dzięki rewitalizacji osiedle stanie się atrakcyjniejsze nie
tylko estetycznie ale i gospodarczo. Spójna infrastruktura przyciągnie
inwestorów, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie nowych możliwości
zatrudnienia dla osób zagrożonych wykluczeniem. Wpłynie to na wzrost
konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia
miejsc pracy.
W ramach inwestycji planowane jest:
- Dostosowanie i rozbudowa dróg, w oparciu o wymogi dotyczące
budowy dróg przeciwpożarowych
- Remont ciągów pieszo-jezdnych
- Rozbudowa i modernizacja parkingów
- Utworzenie ścieżek rowerowych
Zakres realizowanych
działań

- Urządzenie placów zabaw i siłowni zewnętrznej (wraz z altaną)
- Urządzenie zieleni
- Utworzenie koniecznej do obsługi monitoringu kanalizacji teletechnicznej
- Wyposażenie oraz instalacja monitoringu
- Przebudowa infrastruktury techniczno-podziemnej
- Wymiana altan śmietnikowych
- Montaż stojaków rowerowych
- Montaż i zabezpieczenie alejek i ścieżek rowerowych przed wjazdem
pojazdów

Prognozowane

Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i miary
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rezultaty wraz ze
sposobem ich oceny i
zmierzenia w

-Liczba zrewitalizowanych obszarów (szt.)
-Powierzchnia zrewit. obszarów (ha)

odniesieniu do celów

-Dł. utworzonych ścieżek rowerowych

programu rewitalizacji

(km)
-Dł. przebudowanych chodników (m)
Powierzchnia zagospodarowanych terenó
w zielonych (ha)
-Powierzchnia zmodernizowanej/
przebudowanej infrastruktury publicznej

Protokoły odbioru inwestycji

(np. place zabaw, miejsca rekreacji, place)
na terenie zrewit. z przeznaczeniem na
cele turystyczne, kulturalne, edukacyjne,
społeczne lub gospodarcze (ha)
-Powierzchnia przebudowanej drogowej
infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi)
(m2)
-Liczba przebudowanych/doposażonych
obiektów infrastruktury mieszkalnictwa
Szacunkowy koszt

2 147 911,31

3. Zmiana sposobu użytkowania oraz rewitalizacja terenów przy ulicy Zielonej
Lokalizacja
projektu/miejsce

ul. Zielona 1, ul. Zielona 7, ul. Zielona 9, ul. Zielona 11, ul. Zielona 11A (dz.

przeprowadzenia

nr 160/4, 160/10, 160/11, 160/14, 156/1 ) obręb 11-Łąkowa

przedsięwzięcia

pow. 0,80 ha

(powierzchnia, nr
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działek)

Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie
Partnerzy w realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, ul. Cicha 6

Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej
Opis projektu
Obiekty przy ul. Zielonej 1, 7, 9, 11, 11A znajdują się we wschodniej części
miasta Lubartów. Należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w
Lubartowie.
Na danym obszarze występuje:
W sferze społecznej:
- występowanie zjawisk wykluczenia społecznego osób starszych oraz
niepełnosprawnych,

Opis stanu istniejącego

- niski poziom integracji społecznej mieszkańców
- brak bazy lokalowej na działalność kulturalną,
- niewystarczająca ilość propozycji spędzania wolnego czasu.
W sferze gospodarczej:
- niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej i niewykorzystanie
istniejących pomieszczeń przystosowanych do tego celu
- niedostatecznie wykształcona przestrzennie strefa o funkcji usługowej
(np. brak zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, aptek itp.).

Cel
projektu/przedsięwzięcia

1. Przebudowa zdegradowanych obiektów przy ul. Zielonej 7, 9 na
obiekty pełniące funkcję zaplecza technicznego dla działań społeczno-
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gospodarczych oraz kulturalnych przeprowadzanych na terenach
Spółdzielni Mieszkaniowej.
2. Przebudowa zdegradowanej hali magazynowej przy ul. Zielonej
1 na potrzeby społeczno-gospodarczych oraz kulturalnych przez
Spółdzielnie Mieszkaniową w Lubartowie oraz Fundację „Stella” im. Agaty
Orłowskiej
3. Poprawa jakości życia mieszkańców.
4. Integracja mieszkańców zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej
5. Integracja podopiecznych Fundacji „Stella” im. Agaty Orłowskiej
6. Poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej oraz estetyki
7. Poprawa sieci usług społecznych zmierzający do zaspokojenia
potrzeb osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych.
8. Wzrost aktywności gospodarczej, w tym przedsiębiorstw
społecznych poprzez przygotowania niezbędnej infrastruktury.
9. Poprawa dostępności do usług rehabilitacyjnych mieszkańców
Spółdzielni Mieszkaniowej z rewitalizowanych obszarów.
W ramach inwestycji planowane jest:
1. Przebudowa hali magazynowej Zielona 1
2. Przebudowa obiektów Zielona 7, 9 oraz:
- Zakup agregatu 60 kVa z przyczepką do transportu
Zakres realizowanych

- Zakup namiotu na imprezy

działań

- Zakup sceny mobilnej na lawecie (hydraulicznie rozkładająca się)
- Zakup systemu nagłośnienia scenicznego
- Zakup systemu oświetlenia scenicznego
- Zakup ławek drewnianych składanych
- Zakup nagrzewnic spalinowych
- Zakup namiotu gastronomicznego

84

Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej jako partner Spółdzielni
Mieszkaniowej w Lubartowie będzie aplikować z Osi priorytetowej 11
Włączenie społeczne z działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne o
projekt dla podopiecznych Fundacji „Stella” im. Agaty Orłowskiej oraz
mieszkańców zdegradowanych osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w
Lubartowie.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie również wykorzystuje produkty i
rezultaty Osi priorytetowej 9 Rynek pracy działanie 9.2 Aktywizacja
zawodowa – projekty PUP prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w
Lubartowie.
Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i miary

-Liczba zrewitalizowanych obszarów (szt.)
Prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich
oceny i zmierzenia w

-Powierzchnia zrewit. obszarów (ha)
-Powierzchnia zmodernizowanej/
przebudowanej infrastruktury publicznej

odniesieniu do celów

na terenie zrewit. z przeznaczeniem na

programu rewitalizacji

cele turystyczne, kulturalne, edukacyjne,

Protokoły odbioru inwestycji/
Protokoły odbioru urządzeń

społeczne lub gospodarcze (ha)
-Liczba przebudowanych/doposażonych
obiektów infrastruktury
Szacunkowy koszt

2 981 250,00

4. Rewitalizacja terenów przy Osiedlu Garbarskim
Lokalizacja
projektu/miejsce

Osiedle Garbarskie (dz. nr 635/4, 208/2, 208/8, 208/9 ) obręb 4-Zagrody
Lubartowskie pow. 1,85 ha

przeprowadzenia
przedsięwzięcia

ul. 3-go Maja 40, ul. 3-go Maja 42, ul. Słowackiego 47A, ul. 3-go Maja 24,
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(powierzchnia, nr

ul. 3-go Maja 24D, ul. 3-go Maja 24E

działek)

Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie
Partnerzy w realizacji
projektu/przedsięwzięcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, ul. Cicha 6

Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej
Opis projektu
Osiedle Garbarskie położone jest w północnej części miasta Lubartów.
Powierzchnia będąca z zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, w
tym 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Na danym obszarze występuje:
W sferze społecznej:
- niski poziom bezpieczeństwa, wyższy niż w innych rejonach miasta poziom
przestępczości i wykroczeń, (brak infrastruktury technicznej sprzyjającej
zwiększeniu bezpieczeństwa na osiedlu, np. monitoringu),
- występowanie zjawisk wykluczenia społecznego osób starszych oraz

Opis stanu istniejącego

niepełnosprawnych,
- brak bazy lokalowej na działalność kulturalną,
- niewystarczająca ilość propozycji spędzania wolnego czasu dla dzieci,
młodzieży oraz osób starszych.
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
- niewystarczające zagospodarowanie układu komunikacji: brak ciągów
pieszo-jezdnych przystosowanych do przepisów ppoż. i dla osób
niepełnosprawnych, brak ścieżek rowerowych,
- niewystarczająca ilość miejsc parkingowych,
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- mała ilość przestrzeni rekreacyjnych dla osób dorosłych i starszych: placów
wypoczynkowych, skwerów, altan, siłowni zewnętrznych,
- mała ilość przestrzeni rekreacyjnych dla dzieci, np. placów zabaw,
- niski standard elementów małej architektury.
W sferze gospodarczej:
- niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej i niewykorzystanie
istniejących pomieszczeń przystosowanych do tego celu
- niedostatecznie wykształcona przestrzennie strefa o funkcji usługowej
(np. brak zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, aptek itp.).
1. Poprawa jakości życia mieszkańców.
2. Poprawa bezpieczeństwa i trwałości infrastruktury mieszkalnej
osiedla, a tym samym podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców i ich
rodzin oraz osób przyjezdnych poruszających się po terenach należących
do Spółdzielni Mieszkaniowej
w Lubartowie dzięki monitoringowi.
3. Poprawa zagospodarowania układu komunikacji, w tym
poszerzenie i remont ciągów pieszo-jezdnych, remont chodników,
Cel
projektu/przedsięwzięcia

wybudowanie ścieżek rowerowych, zwiększenie ilości miejsc
parkingowych, w tym miejsc postojowych dla pojazdów osób
niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych wpłynie na lepszą
jakość skomunikowania budynków z parkingami i chodnikami, a co za tym
idzie podniesie dostępność obiektów dla osób mających trudności w
poruszaniu się (osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, itp.) oraz
usprawni system komunikacji dla wszystkich mieszkańców i osób
przyjezdnych.
4. Zagospodarowanie terenu wokół modernizowanych obiektów
spowoduje stworzenie zwartej – estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni do
realizacji wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w centralnej –
reprezentacyjnej części miasta. Do tego typu działań można zaliczyć
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utworzenie schludnych skwerów zieleni i placów zabaw oraz zakup
namiotu, w którym na ww. terenie będą organizowane imprezy
integracyjne.
5. Przewiduje sie, że dzięki rewitalizacji osiedle stanie się atrakcyjniejsze
nie tylko estetycznie ale i gospodarczo. Spójna infrastruktura przyciągnie
inwestorów, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie nowych możliwości
zatrudnienia dla osób zagrożonych wykluczeniem. Wpłynie to na wzrost
konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia
miejsc pracy.
W ramach inwestycji planowane jest:
- Dostosowanie i rozbudowa dróg, w oparciu o wymogi dotyczące budowy
dróg przeciwpożarowych
- Remont ciągów pieszo-jezdnych
- Rozbudowa i modernizacja parkingów
- Utworzenie ścieżek rowerowych
Zakres realizowanych
działań

- Urządzenie placów zabaw i siłowni zewnętrznej (wraz z altaną)
- Urządzenie zieleni
- Wyposażenie oraz instalacja monitoringu
- Przebudowa infrastruktury techniczno-podziemnej
- Wymiana altan śmietnikowych
- Montaż stojaków rowerowych
- Montaż i zabezpieczenie alejek i ścieżek rowerowych przed wjazdem
pojazdów

Prognozowane rezultaty

Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i miary
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wraz ze sposobem ich
oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów
programu rewitalizacji

-Liczba zrewitalizowanych obszarów (szt)
-Powierzchnia zrewit. obszarów (ha)
-Dł. wybud. ścieżek rowerowych (km)
-Dł. przebudowanych chodników (m)
-Powierzchnia zagospodarowanych
terenów zielonych (ha)
-Powierzchnia zmodernizowanej/
przebudowanej infrastruktury publicznej
(np. place zabaw, miejsca rekreacji,
place) na terenie zrewit. z

Protokoły odbioru inwestycji

przeznaczeniem na cele turystyczne,
kulturalne, edukacyjne, społeczne lub
gospodarcze (ha)
-Powierzchnia przebudowanej drogowej
infrastruktury towarzyszącej (np.
parkingi) (m2)
-Liczba zbudowanych/przebudowanych/
doposażonych obiektów infrastruktury
mieszkalnictwa
Szacunkowy koszt

1 610 450,20

5. Rewitalizacja terenów przy Osiedlu Chopina
Lokalizacja

Osiedle Chopina (dz. nr 611/9, 611/7, 611/1, 611/2, 611/6, 612/1, 613,

projektu/miejsce

622/3, 636/1 )obręb 4-Zagrody Lubartowskie

przeprowadzenia
przedsięwzięcia
(powierzchnia, nr

pow. 2,26 ha
ul. Lipowa 8A, ul. Lipowa 8, ul. Chopina 19B, ul. 3-go Maja 2, ul. Chopina
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działek)

Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie
Partnerzy w realizacji
projektu/przedsięwzięcia

19, ul. Chopina 19A, ul. Lipowa 6A, ul. Chopina 15, ul. Słowackiego 13

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, ul. Cicha 6

Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej
Opis projektu
Osiedle Chopina położone jest w północnej części śródmieścia miasta
Lubartów. Powierzchnia będąca z zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w
Lubartowie, w tym 8 wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Na danym obszarze występuje:
W sferze społecznej:
- niski poziom bezpieczeństwa, wyższy niż w innych rejonach miasta poziom
przestępczości i wykroczeń, (brak infrastruktury technicznej sprzyjającej
zwiększeniu bezpieczeństwa na osiedlu, np. monitoringu),
- występowanie zjawisk wykluczenia społecznego osób starszych oraz

Opis stanu istniejącego

niepełnosprawnych,
- brak bazy lokalowej na działalność kulturalną,
- niewystarczająca ilość propozycji spędzania wolnego czasu dla dzieci,
młodzieży oraz osób starszych.
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
- niewystarczające zagospodarowanie układu komunikacji: brak ciągów
pieszo-jezdnych przystosowanych do przepisów ppoż. i dla osób
niepełnosprawnych, brak ścieżek rowerowych,
- niewystarczająca ilość miejsc parkingowych,
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- mała ilość przestrzeni rekreacyjnych dla osób dorosłych i starszych: placów
wypoczynkowych, skwerów, altan, siłowni zewnętrznych,
- mała ilość przestrzeni rekreacyjnych dla dzieci, np. placów zabaw,
- niski standard elementów małej architektury.
W sferze gospodarczej:
- niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej i niewykorzystanie
istniejących pomieszczeń przystosowanych do tego celu
- niedostatecznie wykształcona przestrzennie strefa o funkcji usługowej
(np. brak zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, aptek itp.).
1. Poprawa jakości życia mieszkańców.
2. Poprawa bezpieczeństwa i trwałości infrastruktury mieszkalnej
osiedla, a tym samym podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców i ich
rodzin oraz osób przyjezdnych poruszających się po terenach należących
do Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie dzięki monitoringowi.
3. Poprawa zagospodarowania układu komunikacji, w tym
poszerzenie i remont ciągów pieszo-jezdnych, remont chodników,
wybudowanie ścieżek rowerowych, zwiększenie ilości miejsc
Cel
projektu/przedsięwzięcia

parkingowych, w tym miejsc postojowych dla pojazdów osób
niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych wpłynie na lepszą
jakość skomunikowania budynków z parkingami i chodnikami, a co za tym
idzie podniesie dostępność obiektów dla osób mających trudności w
poruszaniu się (osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, itp.) oraz
usprawni system komunikacji dla wszystkich mieszkańców i osób
przyjezdnych.
4. Zagospodarowanie terenu wokół modernizowanych obiektów
spowoduje stworzenie zwartej – estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni do
realizacji wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w centralnej –
reprezentacyjnej części miasta. Do tego typu działań można zaliczyć
utworzenie schludnych skwerów zieleni, placów zabaw, zakup namiotu, w
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którym na ww. terenie będą organizowane imprezy integracyjne
przebudowa boiska sportowego oraz przebudowa boiska sportowego.
5. Przewiduje sie, że dzięki rewitalizacji osiedle stanie się atrakcyjniejsze
nie tylko estetycznie ale i gospodarczo. Spójna infrastruktura przyciągnie
inwestorów, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie nowych możliwości
zatrudnienia dla osób zagrożonych wykluczeniem. Wpłynie to na wzrost
konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia
miejsc pracy.
W ramach inwestycji planowane jest:
- Dostosowanie i rozbudowa dróg, w oparciu o wymogi dotyczące budowy
dróg przeciwpożarowych
- Remont ciągów pieszo-jezdnych
- Rozbudowa i modernizacja parkingów
- Utworzenie ścieżek rowerowych
- Urządzenie placów zabaw i siłowni zewnętrznej (wraz z altaną)
- Urządzenie zieleni
Zakres realizowanych
działań

- Utworzenie koniecznej do obsługi monitoringu kanalizacji teletechnicznej
- Wyposażenie oraz instalacja monitoringu
- Przebudowa infrastruktury techniczno-podziemnej
- Wymiana altan śmietnikowych
- Montaż stojaków rowerowych
- Montaż i zabezpieczenie alejek i ścieżek rowerowych przed wjazdem
pojazdów
- Remont boiska
- Remont 2 lokali użytkowych z przeznaczeniem pod działalność społecznogospodarczą
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Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i miary

-Liczba zrewitalizowanych obszarów (szt)
-Powierzchnia zrewit. obszarów (ha)
-Dł. wybud. ścieżek rowerowych (km)
-Dł. przebudowanych chodników (m)
-Powierzchnia zagospodarowanych
Prognozowane rezultaty

terenów zielonych (ha)

wraz ze sposobem ich

-Powierzchnia zmodernizowanej/

oceny i zmierzenia w

przebudowanej infrastruktury publicznej

odniesieniu do celów

(np. place zabaw, miejsca rekreacji,

programu rewitalizacji

place) na terenie zrewit. z

Protokoły odbioru inwestycji

przeznaczeniem na cele turystyczne,
kulturalne, edukacyjne, społeczne lub
gospodarcze (ha)
-Powierzchnia przebudowanej drogowej
infrastruktury towarzyszącej (np.
parkingi) (m2)
-Liczba przebudowanych/ doposażonych
obiektów infrastruktury mieszkalnictwa
Szacunkowy koszt

2 427 377,47

6. Przebudowa zdegradowanych budynków przy ul. Kościuszki w celu nadania im
nowej funkcji gospodarczej
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Lokalizacja
projektu/miejsce
przeprowadzenia

ul. Kościuszki, działki nr 228/6, 228/7, 228/5

przedsięwzięcia
(powierzchnia, nr działek)
Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie

Miasto Lubartów/Przedsiębiorca

Partnerzy w realizacji

-

projektu/przedsięwzięcia
Opis projektu

Obszar planowany do rewitalizacji to teren poprzemysłowy, zlokalizowany w
pobliżu targu miejskiego. Na działce nr 228/5 znajduje się stary, drewniany
budynek należący do Miasta Lubartów. Od kilku lat jest on nieużywany, a
miasto bezskutecznie próbowało znaleźć na tę nieruchomość nabywcę.
Obok na działce nr 228/6 znajdują się zniszczone, nieużytkowane
murowane budynki poprzemysłowe.
Opis stanu istniejącego

Głównym problemem tego obszaru jest brak możliwości wykorzystania
istniejących pomieszczeń, gdyż charakteryzują się bardzo niskim
standardem. Dodatkowo brakuje miejsc parkingowych. Budynki
zlokalizowane na wskazanym obszarze nie są spójne z funkcjonującym tam
targiem miejskim, pogarszając estetykę tego miejsca powodują niechęć
mieszkańców miasta do odwiedzania tych okolic. Blokują również miejsce
przedsiębiorcom do rozwoju ich działalności gospodarczej.

Cel
projektu/przedsięwzięcia

Celem projektu jest uporządkowanie układu przestrzennego obszaru
rewitalizacji oraz modernizacja zdegradowanych budynków w celu
nadania im nowych funkcji użytkowych, które m.in. spowodują rozwój
działalności gospodarczej w mieście.
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Przebudowa zdegradowanych budynków przy ul. Kościuszki w celu
Zakres realizowanych

nadania im nowej funkcji gospodarczej.

działań

Zagospodarowanie terenu funkcjonalnie związanego ze zrewitalizowanymi
obiektami.
Urządzenie parkingu.
Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i miary

- Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanym obszarze,
- powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją
- powierzchnia użytkowa budynków
Prognozowane rezultaty

przygotowanych pod działalność

wraz ze sposobem ich

gospodarczą,

oceny i zmierzenia w
odniesieniu do celów
programu rewitalizacji

- powierzchnia terenów przygotowanych
pod działalność gospodarczą,

Dokumentacja
techniczna/protokoły odbioru

- budynki publiczne wybudowane lub
wyremontowane na obszarach miejskich

- podniesienie estetyki obiektów i terenu
- przygotowane miejsce pod
prowadzenie działalność gospodarcze
- utworzone nowe miejsca pracy
Szacunkowy koszt

10 000 000,00

Szacunkowy

2020 - 2023
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harmonogram

7. Zagospodarowanie terenów przy ulicy Lipowej i wzdłuż torów kolejowych oraz
odwodnienie Osiedla 3 Maja
Lokalizacja
projektu/miejsce
przeprowadzenia
przedsięwzięcia
(powierzchnia, nr

Ul. Lipowa działki nr 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12, 13, 14, 15, 67/12, 15/3, 21/5,
22, 24/5, 23, 25/5, 26, 28/2, 27, 67/13, 67/14, 67/15, 67/16, 67/17, 67/18,
67/19, 67/20, Osiedle 3 Maja, tereny wzdłuż i przy torach kolejowych

działek)
Podmioty realizujące
projekt/przedsięwzięcie

Miasto Lubartów

Partnerzy w realizacji

-

projektu/przedsięwzięcia
Opis projektu

Przy ulicy Lipowej znajduje się bardzo duży obszar niezagospodarowanego
terenu po wyrobisku powstałym na skutek wydobywania kopalin na
potrzeby pobliskiego zakładu produkującego materiały budowlane (kopalnia
piasku). Działki te są niezagospodarowane, gęsto porośnięte roślinnością,
częściowo zadrzewione. Bezpośrednie otoczenie terenu wyrobiska stanowią
Opis stanu istniejącego

tereny inwestycyjne oraz ogródki działkowe i budownictwo jednorodzinne.
Teren ten wraz z rezerwą terenu przebiegającą wzdłuż torów kolejowych, w
szczególności na odcinku pomiędzy ulicą Nowodworską, a Słowackiego może
zostać zagospodarowany i wykorzystany pod funkcję rekreacyjną.
Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego w bezpośrednim
sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, na terenie których zostały
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zdiagnozowane problemy społeczne pozwoli stworzyć alternatywę dla
dotychczasowych zachowań, które legły u podstaw uznania obszaru za
zdegradowany.

Osiedle 3 Maja, to obszar zabudowy wielorodzinnej, na którym znajdują się
obiekty użyteczności publicznej. Problemem na tym osiedlu jest zalewanie
nieruchomości i placów wodami opadowymi, co powoduje degradację tego
obszaru, utrudnia dostęp do lokali oraz uniemożliwia prawidłowy rozwój
tego terenu.
Celem projektu jest zagospodarowanie, poprawa estetyki i
funkcjonalności obszarów oraz nadanie im funkcji rekreacyjnych i
Cel
projektu/przedsięwzięcia

turystycznych.
Poprawa integracji pomiędzy mieszkańcami miasta.
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez możliwość
alternatywnego spędzania wolnego czasu.
Stworzenie miejsca do bezpiecznego wypoczynku, uprawiania sportu i
rekreacji.
W ramach projektu wykonany zostanie park spełniający funkcję
rekreacyjno-wypoczynkową i edukacyjną. Część rekreacyjnowypoczynkowa przeznaczona będzie do aktywnego jak i biernego
wypoczynku, natomiast część edukacyjna będzie miała za zadanie

Zakres realizowanych
działań

edukować dzieci i młodzież. W części rekreacyjnej stworzona zostanie
przestrzeń ze stanowiskami treningowymi i urządzeniami do uprawiania
sportów. Poza tym zostanie zaprojektowana przestrzeń do wypoczynku
biernego, poprzez zastosowanie zieleni niskiej i elementów małej
architektury. W ramach projektu planuje się również przygotowanie
miejsca pod możliwość uprawiania sportów zimowych.
W ramach projektu zostanie również utworzona ścieżka rowerowa (co
najmniej 3 km) wzdłuż torów kolejowych (po wschodniej stronie).
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W ramach działania zostało również zaplanowane wykonane odwodnienie
Osiedla 3 Maja, na którym występuje problem zalewania części
nieruchomości i ogólnodostępnych placów wodami opadowymi. Problem
ten wpływał na zdegradowanie osiedla, stanowiąc techniczną barierę
uniemożliwiającą prawidłowy rozwój tego obszaru.
Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i miary

- liczba wspartych obiektów
Prognozowane rezultaty

infrastruktury zlokalizowanych na

wraz ze sposobem ich

rewitalizowanym obszarze,

oceny i zmierzenia w

- powierzchnia obszarów objętych

Dokumentacja

odniesieniu do celów

rewitalizacją,

techniczna/protokoły odbioru

programu rewitalizacji

- otwarta przestrzeń utworzona lub

Badania terenowe

rekultywowana na obszarach miejskich
- liczba osób korzystających z obiektów
infrastruktury turystycznej.
Szacunkowy koszt

17 500 000,00

Szacunkowy
harmonogram

2019 - 2022

PROJEKTY KOMPLEMENTARNE
Dla projektów komplementarnych nie przewidziano na tym etapie ram finansowych oraz
horyzontu czasowego. Będą miały one na celu dopełnienie przedsięwzięć wyszczególnionych
na liście głównej oraz będą wpisywać się w definicję projektów miękkich, tj. działań
nieinwestycyjnych, obejmujących szkolenia, organizację wydarzeń i imprez kulturalnych,
aktywizację członków społeczności lokalnych etc.
Działania uzupełniające będą prowadzone w zakresie:
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integracji członków społeczności lokalnej;



aktywizacji członków społeczności lokalnej;



wsparcia działalności organizacji pozarządowych;



wsparcia lokalnych przedsiębiorców;



poszerzenia oferty spędzania czasu wolnego.

POWIĄZANIE PLANOWANYCH PROJEKTÓW Z ZAKŁADANYMI CELAMI
Tabela 11 Powiązanie planowanych głównych i komplementarnych projektów rewitalizacyjnych z zakładanymi celami

Lp.

Nazwa projektu

Cele operacyjne
PROJEKTY GŁÓWNE
1.1. Integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji
1.2. Minimalizacja zjawiska uzależnienia od

„NIE CHCĘ BYĆ BIERNY – ROZWIJAM SIĘ
1)

AKTYWNIE”.
Program aktywizacji i integracji długotrwale
bezrobotnych lubartowian

świadczeń pomocy społecznej
1.3. Ułatwienie dostępu do infrastruktury
społecznej mieszkańcom obszaru rewitalizacji
2.1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród
bezrobotnych mieszkańców obszaru rewitalizacji
2.2. Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej na
obszarze rewitalizacji

2)

Rewitalizacja terenów przy Osiedlu CmentarnaSzaniawskiego

3.1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej, w
tym mieszkaniowej
3.2. Likwidacja barier architektonicznych
3.1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej, w
tym mieszkaniowej

3)

Zmiana sposobu użytkowania oraz rewitalizacja
terenów przy ulicy Zielonej

3.2. Likwidacja barier architektonicznych
1.3. Ułatwienie dostępu do infrastruktury
społecznej mieszkańcom obszaru rewitalizacji
2.2. Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej na
obszarze rewitalizacji
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Lp.

Nazwa projektu

Cele operacyjne
3.1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej, w

4)

Rewitalizacja terenów przy Osiedlu Garbarskim

tym mieszkaniowej
3.2. Likwidacja barier architektonicznych
3.1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej, w
tym mieszkaniowej

5)

Rewitalizacja terenów przy Osiedlu Chopina

3.2. Likwidacja barier architektonicznych
1.3. Ułatwienie dostępu do infrastruktury
społecznej mieszkańcom obszaru rewitalizacji
1.3. Ułatwienie dostępu do infrastruktury

Przebudowa zdegradowanych budynków przy ul.
6)

Kościuszki w celu nadania im nowej funkcji
gospodarczej

społecznej mieszkańcom obszaru rewitalizacji
2.2. Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej na
obszarze rewitalizacji
2.3. Tworzenie warunków do ożywienia
gospodarczego obszaru

1.1. Integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji
1.3. Ułatwienie dostępu do infrastruktury

7)

Zagospodarowanie terenów przy ulicy Lipowej i

społecznej mieszkańcom obszaru rewitalizacji

wzdłuż torów kolejowych oraz odwodnienie

2.3. Tworzenie warunków do ożywienia

Osiedla 3 Maja

gospodarczego obszaru
3.1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej, w
tym mieszkaniowej

Źródło: opracowanie własne.

100

10.

MECHANIZMY

ZAPEWNIANIA

KOMPLEMENTARNOŚCI

REWITALIZACJI

KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZESTRZENNA
Komplementarność przestrzenna wymaga uwzględniania powiązań pomiędzy projektami
realizowanymi na terenie objętym rewitalizacją, a działaniami wprowadzanymi na obszarze
niezdegradowanym, ale oddziałującymi na przestrzeń rewitalizowaną. Przestrzeganie tej
zasady sprawi, że program rewitalizacji jest efektywniejszy, natomiast podejmowane
przedsięwzięcia lepiej się dopełniają. Zapewnianie komplementarności przestrzennej
zapobiega również przesuwaniu problemów społecznych na inne tereny lub pojawianiu się
negatywnych efektów społecznych, jak segregacja i wykluczenie społeczne.
Należy podkreślić, że pomiędzy wszystkimi przedsięwzięciami zachodzi efekt synergii – tj.
projekty się uzupełniają i dopełniają. Zaplanowane projekty są także odpowiedzią na
zdiagnozowane problemy, dzięki czemu osiągnięty zostanie główny cel rewitalizacji.
W poniższej przedstawionej tabeli przedstawiono miejsca realizacji projektów:

Tabela 12 Miejsca realizacji głównych i komplementarnych projektów rewitalizacyjnych

Lp.

Nazwa projektu

Miejsce realizacji projektu
PROJEKTY GŁÓWNE

„NIE CHCĘ BYĆ BIERNY – ROZWIJAM SIĘ
1)

AKTYWNIE”.
Program aktywizacji i integracji długotrwale
bezrobotnych lubartowian

Działania realizowane m.in. w:


Klubie

Integracji

Społecznej

(Szaniawskiego 64, Lubartów);


Miejskim

Ośrodku

Pomocy

Społecznej (3 Maja 24a, Lubartów);
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Lp.

Nazwa projektu

Miejsce realizacji projektu


Powiatowym

Urzędzie

Pracy

(Juliusza Słowackiego 8, Lubartów);


Urzędzie Miasta (Jana Pawła II 12,
Lubartów).

Osiedle Cmentarna-Szaniawskiego (dz. nr
86/1 obręb 7-Śródmieście) pow. 1,60 ha
2)

Rewitalizacja terenów przy Osiedlu

ul. Cmentarna 14, ul. Cmentarna 16, ul.

Cmentarna-Szaniawskiego

Słowackiego 3A, ul. Słowackiego 3B, ul.
Lipowa 1A, ul. Szaniawskiego 66, ul.
Szaniawskiego 68.
ul. Zielona 1, ul. Zielona 7, ul. Zielona 9, ul.

3)

Zmiana sposobu użytkowania oraz

Zielona 11, ul. Zielona 11A (dz. nr 160/4,

rewitalizacja terenów przy ulicy Zielonej

160/10, 160/11, 160/14, 156/1 ) obręb 11Łąkowa pow. 0,80 ha
Osiedle Garbarskie (dz. nr 635/4, 208/2,
208/8, 208/9 ) obręb 4-Zagrody

4)

Rewitalizacja terenów przy Osiedlu

Lubartowskie pow. 1,85 ha

Garbarskim

ul. 3-go Maja 40, ul. 3-go Maja 42, ul.
Słowackiego 47A, ul. 3-go Maja 24, ul. 3-go
Maja 24D, ul. 3-go Maja 24E
Osiedle Chopina (dz. nr 611/9, 611/7,
611/1, 611/2, 611/6, 612/1, 613, 622/3,
636/1 )obręb 4-Zagrody Lubartowskie

5)

Rewitalizacja terenów przy Osiedlu Chopina

pow. 2,26 ha
ul. Lipowa 8A, ul. Lipowa 8, ul. Chopina 19B,
ul. 3-go Maja 2, ul. Chopina 19, ul. Chopina
19A, ul. Lipowa 6A, ul. Chopina 15, ul.
Słowackiego 13

6)

Przebudowa zdegradowanych budynków

ul. Kościuszki, działki nr 228/6, 228/7, 228/5
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Lp.

Nazwa projektu

Miejsce realizacji projektu

przy ul. Kościuszki w celu nadania im nowej
funkcji gospodarczej
Ul. Lipowa działki nr 10/1, 10/2, 10/3, 11,
12, 13, 14, 15, 67/12, 15/3, 21/5, 22, 24/5,

Zagospodarowanie terenów przy ulicy

23, 25/5, 26, 28/2, 27, 67/13, 67/14, 67/15,

Lipowej i wzdłuż torów kolejowych oraz

7)

67/16, 67/17, 67/18, 67/19, 67/20, Osiedle

odwodnienie Osiedla 3 Maja

3 Maja, tereny wzdłuż i przy torach
kolejowych

Źródło: opracowanie własne.

KOMPLEMENTARNOŚĆ PROBLEMOWA
Zaplanowane działania rewitalizacyjne dopełniają się tematycznie. Efektem tego jest
oddziaływanie na obszar rewitalizacji we wszystkich istotnych aspektach funkcjonowania
(przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym, środowiskowym, społecznym i gospodarczym).
W poniższej tabeli przedstawiono wpływ przedsięwzięć rewitalizacyjnych na aspekty życia
mieszkańców Lubartowa.
Tabela 13 Wpływ głównych i komplementarnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na poszczególne aspekty życia mieszkańców
Lubartowa

Lp.

Nazwa projektu

Aspekt

Aspekt

Aspekt przestrzenno-

społeczny

gospodarczy

funkcjonalny i techniczny

PROJEKTY GŁÓWNE

„NIE CHCĘ BYĆ BIERNY – ROZWIJAM
SIĘ AKTYWNIE”.
1)

Program aktywizacji i integracji

✔

✔

długotrwale bezrobotnych
lubartowian
2)

Rewitalizacja terenów przy Osiedlu

✔

✔
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Lp.

Nazwa projektu

Aspekt

Aspekt

Aspekt przestrzenno-

społeczny

gospodarczy

funkcjonalny i techniczny

✔

✔

✔

Cmentarna-Szaniawskiego
Zmiana sposobu użytkowania oraz
3)

rewitalizacja terenów przy ulicy
Zielonej

4)

5)

Rewitalizacja terenów przy Osiedlu
Garbarskim
Rewitalizacja terenów przy Osiedlu
Chopina

✔

✔

✔

✔

Przebudowa zdegradowanych
6)

budynków przy ul. Kościuszki w celu
nadania im nowej funkcji

✔

✔

✔

gospodarczej
Zagospodarowanie terenów przy
7)

ulicy Lipowej i wzdłuż torów
kolejowych oraz odwodnienie Osiedla

✔

✔

3 Maja
Źródło: opracowanie własne.

KOMPLEMENTARNOŚĆ PROCEDURALNO-INSTYTUCJONALNA
Przyjęty system zarządzania powinien określać sposób podejmowania decyzji oraz stopień
włączania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji. Dlatego też, niezbędne jest osadzenie
systemu zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji w ogólnym systemie zarządzania.
Komplementarność proceduralno-instytucjonalna zostanie osiągnięta dzięki powołaniu
Zespołu ds. Rewitalizacji. W skład tego Zespołu wejdą zarówno przedstawiciele środowiska
akademickiego, jaki i przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy, przedstawiciele
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Urzędu Miejskiego i inni. Współpracować będą ze wszystkimi grupami powiązanymi z
Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lubartowa.
Szczegółowe informacje na ten temat zawarte zostały w rozdziale System Wdrażania
(realizacji) Lokalnego Programu Rewitalizacji.
KOMPLEMENTARNOŚĆ MIĘDZYOKRESOWA
Zaplanowane projekty rewitalizacyjne stanowią dopełnienie i kontynuację projektów
zrealizowanych w ramach polityki spójności 2007-2013, wśród których wymienić należy:

 Projekt pn.: "Czas na Lubartów-kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje"
Beneficjent : Miasto Lubartów
Źródło Finansowania : Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013/EFRR
Oś Priorytetowa : I Nowoczesna Gospodarka
Działanie I.3. Wspieranie innowacyjności
Okres realizacji: 2008-2010
Wartość całkowita/ kwota dofinansowania: 9 056 553,50 / 5 984 579,00

 Projekt pn.: "Teraz Biznes - Budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej"
Beneficjent : Miasto Lubartów
Źródło Finansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata
2007-2013/EFRR
Oś Priorytetowa II - "Infrastruktura ekonomiczna"
Działanie 2.4 Schemat B - "Marketing gospodarczy".
Okres realizacji: 2010 - 2011
Wartość całkowita/ kwota dofinansowania: 442 499,97 / 376 124,97 PLN
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 Projekt pn.: "Lubartów - najlepsze miejsce dla Twojego biznesu"
Beneficjent : Miasto Lubartów
Źródło Finansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata
2007-2013
Oś Priorytetowa II "Infrastruktura ekonomiczna"
Działanie 2.4 Schemat B "Marketing gospodarczy"

Okres realizacji: 2014-2015
Wartość całkowita/ kwota dofinansowania: 295 052,44 / 250 794,57 PLN
 Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1
w Lubartowie wraz z przebudową boiska sportowego”
Beneficjent: Miasto Lubartów
Źródło Finansowania : Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata
2007-2013/EFRR
Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna
Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa

Okres realizacji: 2008 - 2016
Wartość całkowita/ kwota dofinansowania: 1 502 382,97/ 899 861,80 zł
 Projekt pn.: „ Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II”
Beneficjent: Miasto Lubartów
Źródło Finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata
2007-2013/EFRR
Oś Priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny
inwestycyjne
Działania 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
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Wartość projektu/ kwota dofinansowania: 7 432 639,11/ 4 894 600,38 PLN

 Projekt pn. „Rowerem przez krainę Lewarta promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi
Lubartowskiej”
Beneficjent: Miasto Lubartów
Źródło finansowania: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2007-2013/EFRR
Oś Priorytetowa VII „Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna”
Działanie 7.2 „Promocja kultury i turystyki”
Okres realizacji: 2010 – 2012
Wartość całkowita /kwota dofinansowania: 647 000,00 / 448 957,71 PLN

KOMPLEMENTARNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Zaplanowane projekty rewitalizacyjne są oparte na konieczności umiejętnego łączenia i
uzupełniania pozyskanych środków finansowych. Zasada ta ma również na celu zapobieganie
sytuacjom podwójnego finansowania, tj. niedozwolonego zrefundowania (całościowego lub
częściowego) danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – krajowych lub
europejskich.
Zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane ze środków budżetu gminy oraz innych
środków zewnętrznych, co pozwoli na zapewnienie komplementarności źródeł finansowania.
W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe koszty oraz potencjalne źródła finansowania
planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:
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Tabela 14 Szacunkowy koszt i potencjalne źródła finansowania głównych i komplementarnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Lp.

Nazwa projektu

Szacunkowy koszt

Potencjalne źródło
finansowania

PROJEKTY GŁÓWNE

1)

„NIE CHCĘ BYĆ BIERNY –

Regionalny Program

ROZWIJAM SIĘ AKTYWNIE”.

Operacyjny

Program aktywizacji i integracji

448.015,00 zł

długotrwale bezrobotnych

Lubelskiego, środki

lubartowian

własne gminy
Regionalny Program

Rewitalizacja terenów przy
2)

Osiedlu Cmentarna-

2 147 911,31 zł

Szaniawskiego

oraz rewitalizacja terenów przy

Operacyjny
Województwa
Lubelskiego
Regionalny Program

Zmiana sposobu użytkowania
3)

Województwa

2 981 250,00 zł

ulicy Zielonej

Operacyjny
Województwa
Lubelskiego
Regionalny Program

4)

Rewitalizacja terenów przy
Osiedlu Garbarskim

1 610 450,20 zł

Operacyjny
Województwa
Lubelskiego
Regionalny Program

5)

Rewitalizacja terenów przy
Osiedlu Chopina

2 427 377,47 zł

Operacyjny
Województwa
Lubelskiego

Przebudowa zdegradowanych
6)

budynków przy ul. Kościuszki w
celu nadania im nowej funkcji

Środki własne,
10 000 000,00 zł

pozyskane środki
zewnętrzne

gospodarczej

108

Lp.

Nazwa projektu

Szacunkowy koszt

Potencjalne źródło
finansowania

Zagospodarowanie terenów przy
7)

ulicy Lipowej i wzdłuż torów
kolejowych oraz odwodnienie

Środki własne,
17 500 000,00 zł

pozyskane środki
zewnętrzne

Osiedla 3 Maja
Źródło: opracowanie własne.
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11.

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W PROCESIE REWITALIZACJI

Przygotowywanie oraz wdrażanie Programu Rewitalizacji opiera się na zasadach partnerstwa
oraz partycypacji społecznej. Mechanizm partycypacji społecznej obejmuje przygotowanie,
prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób aktywizujący Interesariuszy, poprzez
przeprowadzanie wśród nich badań oraz konsultacji społecznych. Partycypacja społeczna
wpisana jest w proces rewitalizacji, na każdym jego etapie: diagnozy, programowania,
wdrażania i monitorowania.
PRZEDMIOT KONSULTACJI
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Lubartowa na temat wszystkich
części projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa.
PODMIOTY UPRAWNIONE DO UCZESTNICZENIA W KONSULTACJACH
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i
podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie

mieszkaniowe,

wspólnoty

mieszkaniowe

i

towarzystwa

budownictwa

społecznego;
2) mieszkańcy miasta inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
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7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia
Skarbu Państwa;
FORMA I TRYB KONSULTACJI
W ramach konsultacji społecznych i włączania mieszkańców w prace nad projektem
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa, przeprowadzono szereg działań:
 16 grudnia 2016 roku (piątek) o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Lubartów odbyło się
spotkanie, na którym przybliżono tematykę rewitalizacji oraz przedstawiono diagnozę
służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.
Przebieg spotkania:
1. Przybliżenie tematyki Programu Rewitalizacji:


Czym jest rewitalizacja?



Czym jest obszar zdegradowany?



Czym jest obszar rewitalizacji?



Jakie sfery obejmuje analiza zjawisk kryzysowych?



Kim są interesariusze rewitalizacji?



Czym jest Lokalny Program Rewitalizacji?



Jakie są korzyści wynikające z LPR?



Jakie są mechanizmy partycypacji społecznej?

2. Przedstawienie wstępnych wyników analizy danych zastanych.
3. Dyskusja:


ANALIZA SWOT: wskazanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla sfer
społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
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 PROPONOWANE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE: wskazanie ulicy/obszaru, której
dotyczy

proponowane działanie; przyczyny wskazania obszaru; proponowane

działania w zakresie rewitalizacji.
Dzięki spotkaniu wprowadzono modyfikacje w podziale miasta na jednostki analityczne oraz
przekształcenie obszaru rewitalizacji.
Materiały warsztatowe (znajdujące się w załączniku 2) umieszczone zostały na stronie
internetowej Urzędu Miasta. Nie zostały uzupełnione przez ani jedną osobę.

 12 stycznia 2017 roku o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Lubartów odbyło się spotkanie
warsztatowe, którego przebieg prezentował się nastepująco:
1. Przedstawienie się moderatora oraz uczestników spotkania;
2. Przedstawienie głównych celów projektu, terminu realizacji;
3. Przedstawienie

podstawowych

informacji

na

temat

rewitalizacji

(definicja

rewitalizacji, pojęcie obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji, społeczny aspekt
rewitalizacji, główne dokumenty regulujące kwestie związane z prowadzeniem
procesu rewitalizacji);
4. Omówienie poszczególnych etapów projektu i działań, w szczególności dot. włączenia
społeczeństwa w proces przygotowywania Programu;
5. Przedstawienie metody delimitacji obszaru;
6. Przedstawienie wyników przeprowadzonego badania analizy desk research;
7. Określenie charakterystyki i potrzeb obszarów rewitalizacji wraz z propozycją celów i
kierunków rewitalizacyjnych - praca w grupach;
8. Podsumowanie i zakończenie spotkania.
Podczas spotkania warsztatowego mieszkańcy miasta mieli okazję podzielić się swoimi
opiniami na temat podobszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Poproszono ich by wskazali
problemy, które występują na wyznaczonych podobszarach oraz możliwe sposoby ich
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zwalczania i przeciwdziałania. Wskazano również atuty oraz możliwe kierunki ich
wykorzystania.
Tabela 15 Problemy i atuty podobszarów rewitalizacji w opinii mieszkańców

Problemy




Niska jakość infrastruktury

Jak im przeciwdziałać?


mieszkaniowej;

infrastruktury poprzez

Brak miejsc ogólnodostępnej

termomodernizację i dostosowanie

rekreacji;

do potrzeb mieszkańców;

Zdegradowane tereny



poprzemysłowe, kolejowe;


Występujące negatywne przypadki

Odizolowanie mieszkańców od

Budowa obiektów sportowych,
placów zabaw, miejsc spotkań;



obyczajowe;


Modernizacja, poprawa jakości

Rewitalizacja terenów, stworzenie
ogólnodostępnych miejsc spotkań;



głównego nurtu życia miasta;

Poszukiwanie nowych inwestorów
dla terenów przemysłowych;



Małe zintegrowanie mieszkańców;



Brak komunikacji z centrum miasta.



Niska jakość dróg;



Przepustowość dróg głównych;

zwiększenia atrakcyjności



Brak miejsc parkingowych;

inwestycyjnej terenu (np.



Niewystarczająca liczba placów

uzupełnienie infrastruktury,

zabaw;

regulacja stanu własnościowego,



Zły stan kanalizacji deszczowej;

łączenie, dzielenie i formowanie



Zły stan powietrza spowodowanych

terenu do potrzeb przyszłej funkcji;

użytkowaniem pieców węglowych;




Promocja tego miejsca, jako miejsca
biznesu;





Prowadzenie działań w celu

Poprawa bezpieczeństwa

Niski poziom bezpieczeństwa,

(monitoring, kontrola), poprawa

wynikający między innymi z braku

infrastruktury terenu;

monitoringu;



Podjęcie działań oferujących
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Brak zagospodarowania zieleni;

mieszkańcom alternatywne do



Brak transportu publicznego;

dotychczasowych sposoby spędzania



Mała liczba imprez kulturalnych;

wolnego czasu;



Brak warunków do rozwoju



Przebudowa dróg;

organizacji pozarządowych i ich



Budowa alternatywnych
przejazdów;

liderów;


Bezrobocie;



Złe warunki w szkołach
(niedocieplone);



Budowa nowych placów zabaw i
miejsc rekreacji;



Przebudowa i budowa



Niskie płace;



Alkoholizm, narkomania, przemoc



Zmiana źródła energii cieplnej;

domowa;



Rozbudowa monitoringu;



Niska przedsiębiorczość;



Wykonanie nowych nasadzeń



Wysoki poziom wykluczenia



infrastruktury;

zieleni;

społecznego;



Budowa ścieżek rowerowych;

Brak miejsca spotkań i organizacji



Zwiększenie liczby imprez
kulturalnych;

zajęć dla osób starszych;


Niska aktywność społeczna;



Brak dbałości o wspólne dobro;



Brak wspólnych działań;



Niski poziom bezpieczeństwa
mieszkańców.



Stworzenie bazy lokalowej, więcej
dotacji z budżetu miasta;



Utworzenie centrum obsługi
organizacji pozarządowych;



Aktywizacja ludzi i tworzenie miejsc
pracy;



Termomodernizacja;



Utworzenie miejsca spotkań dla
ludzi starszych (między innymi
siłownie napowietrzne i kluby
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seniora);


Aktywizacja i integracja;



Monitoring terenów miasta.

Atuty


Jak je wykorzystać?

Potencjalne, istniejące tereny pod
rekreację;



Rozwój terenów inwestycyjnych,
powstawanie nowych firm;



Skomunikowanie terenu (bliskość



pod rekreację (sport,

DK19, kolej, dworzec, miejsce

ogólnodostępne miejsce publiczne);

przesiadkowe;


Infrastruktura techniczna (sieci





dla przedsiębiorców;

Centrum materiałów budowlanych
(sprzedaż);

Uruchomienie kolejnych terenów
inwestycyjnych, tworzenie zachęt

techniczne);


Możliwość wykorzystania terenów



Przyciąganie potencjalnych
inwestorów;

Dobrze prosperujące
przedsiębiorstwa;



Zrewitalizowany rynek miejski;



Zwiększanie imprez kulturalnych;



Aktualny plan zagospodarowania



Utworzenie obiektów sportowych

terenu;

(np. boisk);



Tereny przy parku;



Łatwiejszy dojazd do Lublina;



Miejsca na kluby emeryta i tym



Rozwój turystyki;

podobne;



Utworzenie miejsca rozrywki.



Rozwinięta sieć ciepłownicza i
gazowa;



Dobra jakość wody pitnej;



Bliskość Lublina;
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Przystanki szynobusu;



Duża liczba zabytków;



Tereny parku miejskiego.

Źródło: opracowanie własne.

 W celu pogłębienia wiedzy na temat obszaru rewitalizacji, do 70% gospodarstw
domowych rozesłano ankiety.

 Przeprowadzono narady koordynacyjne, podczas których pracownicy Urzędu Miasta
Lubartów oraz eksperci podejmowali tematy związane z tematyką rewitalizacyjną
oraz przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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12.

SYSTEM WDRAŻANIA (REALIZACJI) LOKALNEGO PROGRAMU

REWITALIZACJI

Celem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa jest wyprowadzenie
obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego, którym się charakteryzuje. Na zarządzanie
Lokalnym Programem Rewitalizacji składają się:

Promocja i wdrażanie przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Aktywne włączenie grup interesariuszy w
proces rewitalizacji
Pozyskiwanie środków finansowych
Monitorowanie postępów w realizacji
przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Określenie stopnia osiągnięcia
wyznaczonych uprzednio celów
Głównym odpowiedzialnym za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie Burmistrz
Lubartowa (organ decyzyjny). Organem wdrażającym będą pracownicy Wydziału Strategii,
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta, którzy współpracować będą między
innymi z:


interesariuszami rewitalizacji;



pracownikami pozostałych komórek urzędu miasta;
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radnymi;



przedstawicielami jednostek organizacyjnych miasta.

Zadaniem tego zespołu będzie przede wszystkim koordynowanie przebiegu realizacji
kolejnych działań rewitalizacyjnych oraz szerzenie informacji o dokonanych postępach.
AKTUALIZACJA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
Niezwykle ważne jest, by Lokalny Program Rewitalizacji był elastyczny oraz umożliwiał
natychmiastową reakcję na stale zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą miasta. W
tym celu przewidziana została możliwość aktualizacji dokumentu.
Konieczność wprowadzenia modyfikacji w dokumencie może wynikać zarówno z sytuacji
nadzwyczajnych, jak i również naturalnych zmian zachodzących

w Lubartowie.

Systematycznie prowadzony monitoring oraz ewaluacja umożliwią zweryfikowanie bieżących
potrzeb mieszkańców i porównanie ich z założonymi celami i działaniami.
Jednostką uzupełniającą proces rewitalizacji, będącą jednocześnie głosem społeczności
lokalnej jest Rada Miasta Lubartów. Kompetencje jednostki regulowane są za pomocą
powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz aktów wykonawczych.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa oraz każda jego aktualizacja wymagają przyjęcia
stosownej uchwały Rady Miasta Lubartów oraz musi być podana do wiadomości publicznej.
Na poniższym schemacie przedstawiono kroki, które należy podjąć w celu wprowadzenia
zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa.
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Rysunek 13 Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji

Podmioty
zainteresowane
realizacją projektu
(zlokalizowanych na
obszarze do rewitalizacji)
zgłaszają propozycje do
Komitetu ds.
Rewitalizacji

Burmistrz podejmuje
decyzję o wprowadzeniu
zmian do LPR

Po sporządzeniu
projektu aneksu do LPR
Burmistrz przekłada
dokument Radzie
Miejskiej w celu podjęcia
stosownej uchwały

Komitet ds. Rewitalizacji
przeprowadza
konsultacje z
odpowiednimi
wydziałami Urzędu
Miasta

Po rozpatrzeniu złożonej
propozycji wniosku, Rada
Miejska wydaje opinię w
zakresie jej włączenia lub
odrzucenia

Zgłoszenie do Urzędu
Marszałkowskiego
wniosku o usunięcie LPR
wraz z wnioskiem o
zaakceptowanie nowego
Lokalnego Programu
Rewitalizacji

Następuje weryfikacja
zgłaszanych propozycji i
wydanie opinii odnośnie do
włączenia lub odmowy
włączenia zgłoszonego
przedsięzięcia do LPR

Komitet ds. Rewitalizacji
zwołuje posiedzenie i
przekłada zgłoszoną
propozycję
przedsięwzięcia pod
obrady Rady Miejskiej

Akceptacja Urzędu
Marszałkowskiego i
pojawienie się
zaktualizowanego LPR na
stronie Urzędu Miasta
oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej

Źródło: opracowanie własne.
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13.

SYSTEM MONITORINGU I OCENY LOKALNEGO PROGRAMU

REWITALIZACJI

MONITORING
Jednym z kluczowych etapów procesu zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji jest
system monitorowania. Monitoring w trakcie realizacji Programy będzie odbywać się na
dwóch poziomach:
1. analiza zmian, które zachodzą na podobszarach rewitalizacji;
2. kontrola realizacji podejmowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Podstawą systemu oceny u monitoringu będą pozyskiwane dane dotyczące rewitalizowanych
sfer (społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej).
Zgromadzone informacje pomogą w ocenie merytorycznego i finansowego stopnia
wykonania założonych działań rewitalizacyjnych.
W gromadzenie danych zaangażowane będą komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Lubartów. Ważne jest, aby dane były gromadzone w sposób systematyczny oraz na poziomie
adresowym, z możliwością agregacji dla podobszarów rewitalizacji. Za monitorowanie
wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiedzialny będzie Wydział Strategii,
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów, którego to pracownicy będą
minimum raz w roku będą koordynowali pozyskiwanie danych od instytucji publicznych (np.
Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej etc.). Na podstawie zgromadzonych informacji będą tworzone coroczne raporty
przedstawiające postępy w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa.
Monitoring będzie bazował na:
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Zbieraniu danych
ilościowych od
poszczególnych jednostek
organizacyjnych Lubartowa

Analizie danych mającej na celu
określenie powiązania
pomiędzy podejmowanymi
działalniami rewitalizacyjnymi a
zmianami zachodzącymi na
terenie Lubartowa

Sprawozdaniach z
realizacji założonych
celów, które będą
zawierały informacje
dotyczące realizowanych
działań rewitalizacyjnych

Monitoring procesu rewitalizacji skupia się na trzech obszarach:


monitoring rzeczowy – dostarcza danych, które obrazują postęp we wdrażaniu
programu oraz umożliwiają ocenę jego wykonania w stosunku do celów ustalonych w
programie. Opiera się o skwantyfikowane dane: wskaźniki produktu, rezultatu oraz
oddziaływania. Na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa
wyróżniono następujące wskaźniki:

Tabela 16 Wskaźniki produktu i rezultatu

Lp.

Nazwa projektu

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

PROJEKTY GŁÓWNE
„NIE CHCĘ BYĆ BIERNY
– ROZWIJAM SIĘ
AKTYWNIE”. Program
1)

Ukończenie przez 20 osób Programu
Aktywizacji i Integracji;

aktywizacji i integracji
długotrwale
bezrobotnych

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 9

Uzyskanie kompetencji zawodowych
przez 2 osoby;
Podjęcie zatrudnienia przez 9 osób;

osób;

lubartowian
2)

Rewitalizacja terenów

Liczba zrewitalizowanych obszarów (szt.);

Liczba użytkowników

przy Osiedlu

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów

zrewitalizowanych obszarów;
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CmentarnaSzaniawskiego

(ha);

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć

Długość utworzonych ścieżek rowerowych

z zakresu turystyki;

(km);

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć

Długość przebudowanych chodników (m);

z zakresu edukacji;

Powierzchnia zagospodarowanych terenów

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć

zielonych (ha);

z zakresu działań społecznych;

Powierzchnia zmodernizowanej/

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć

przebudowanej infrastruktury publicznej (np.

kulturalnych;

place zabaw, miejsca rekreacji, place) na
terenie zrewitalizowanym z przeznaczeniem
na cele turystyczne, kulturalne, edukacyjne,
społeczne lub gospodarcze (ha);
Powierzchnia przebudowanej drogowej
infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi)
(m2);
Liczba przebudowanych/doposażonych
obiektów infrastruktury mieszkalnictwa;
Liczba zrewitalizowanych obszarów (szt.)
Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów
(ha);

3)

4)

Liczba użytkowników
zrewitalizowanych obszarów;
Liczba zorganizowanych przedsięwzięć
z zakresu turystyki;

Zmiana sposobu

Powierzchnia zmodernizowanej/

użytkowania oraz

przebudowanej infrastruktury publicznej na

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć

rewitalizacja terenów

terenie zrewitalizowanym z przeznaczeniem

z zakresu edukacji;

przy ulicy Zielonej

na cele turystyczne, kulturalne, edukacyjne,

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć

społeczne lub gospodarcze (ha);

z zakresu działań społecznych;

Liczba przebudowanych/doposażonych

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć

obiektów infrastruktury;

kulturalnych;

Liczba zrewitalizowanych obszarów (szt.);

Liczba użytkowników

Rewitalizacja terenów
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przy Osiedlu

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów

zrewitalizowanych obszarów;

Garbarskim

(ha);

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych
(km);
Długość przebudowanych chodników (m);
Powierzchnia zagospodarowanych terenów

z zakresu turystyki;
Liczba zorganizowanych przedsięwzięć
z zakresu edukacji;
Liczba zorganizowanych przedsięwzięć
z zakresu działań społecznych;

zielonych (ha);
Liczba zorganizowanych przedsięwzięć
Powierzchnia zmodernizowanej/

kulturalnych;

przebudowanej infrastruktury publicznej (np.
place zabaw, miejsca rekreacji, place) na
terenie zrewitalizowanym z przeznaczeniem
na cele turystyczne, kulturalne, edukacyjne,
społeczne lub gospodarcze (ha);
Powierzchnia przebudowanej drogowej
infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi)
(m2);
Liczba zbudowanych/przebudowanych/
doposażonych obiektów infrastruktury
mieszkalnictwa;
Liczba zrewitalizowanych obszarów (szt.);

Liczba użytkowników
zrewitalizowanych obszarów;

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów
(ha);
5)

Rewitalizacja terenów

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych

przy Osiedlu Chopina

(km);
Dł. przebudowanych chodników (m);
Powierzchnia zagospodarowanych terenów
zielonych (ha);

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć
z zakresu turystyki;
Liczba zorganizowanych przedsięwzięć
z zakresu edukacji;
Liczba zorganizowanych przedsięwzięć
z zakresu działań społecznych;
Liczba zorganizowanych przedsięwzięć
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Powierzchnia zmodernizowanej/

kulturalnych.

przebudowanej infrastruktury publicznej (np.
place zabaw, miejsca rekreacji, place) na
terenie zrewitalizowanym z przeznaczeniem
na cele turystyczne, kulturalne, edukacyjne,
społeczne lub gospodarcze (ha);
Powierzchnia przebudowanej drogowej
infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi)
(m2);
Liczba przebudowanych/ doposażonych
obiektów infrastruktury mieszkalnictwa.
Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanym
Przebudowa
zdegradowanych
6)

obszarze,
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją

budynków przy ul.

Powierzchnia użytkowa budynków

Kościuszki w celu

przygotowanych pod działalność gospodarczą,

nadania im nowej

Powierzchnia terenów przygotowanych pod

funkcji gospodarczej

działalność gospodarczą,

Podniesienie estetyki obiektów i
terenu
Przygotowane miejsce pod
prowadzenie działalność gospodarcze
Utworzone nowe miejsca pracy

Budynki publiczne wybudowane lub
wyremontowane na obszarach miejskich
Zagospodarowanie
terenów przy ulicy
7)

Lipowej i wzdłuż torów
kolejowych oraz
odwodnienie Osiedla 3

Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanym
obszarze,
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją,
Otwarta przestrzeń utworzona lub
rekultywowana na obszarach miejskich

Liczba osób korzystających z obiektów
infrastruktury turystycznej.

Maja
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 17 Wskaźniki oddziaływania na obszarze rewitalizacji

Liczba nowo powstałych podmiotów gospodarczych (szt.)

Wartość
bazowa
brak

Wartość
docelowa
5

Liczba nowo powstałych organizacji pożytku publicznego (szt.)

brak

10

brak

300

brak

10

brak

15

brak

15

694

624

brak

400

Wskaźniki oddziaływania na obszarze rewitalizacji

Liczba użytkowników nowo powstałych i zrewitalizowanych
terenów publicznych (os.)
Liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych w nowo
powstałych lub zrewitalizowanych obiektach pełniących funkcje
kulturalne (szt.)
Liczba nowo powstałych miejsc pracy (szt.)
Liczba zorganizowanych wydarzeń sportowych w nowo powstałych
lub zrewitalizowanych obiektach pełniących funkcje sportoworekreacyjne (szt.)
Liczba osób korzystających z pomocy opieki społecznej (os.)
Liczba użytkowników nowo powstałej infrastruktury rowerowej
(os.)
Źródło: opracowanie własne.



monitoring finansowy – dostarcza danych będących podstawą do oceny sprawności
wydatkowania

środków

przeznaczonych

na

Lokalny

Program

Rewitalizacji.

Monitoring finansowy polega na systematycznym porównywaniu poniesionych
wydatków do przewidzianego budżetu;


monitoring ryzyk – polega na obserwacji zmienności uwarunkowań zewnętrznych,
identyfikacji potencjalnych trudności w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, a
także racjonalnym reagowaniu na zaistniałe zmiany.

EWALUACJA
Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa polegać będzie na badaniu
wpływu projektów rewitalizacyjnych na poszczególne aspekty funkcjonowania miasta oraz
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dekoncentracji negatywnych zjawisk na podobszarach rewitalizacji. W procesie ewaluacji
jednostka wdrażająca współpracować będzie z jednostkami organizacyjnymi Lubartowa oraz
interesariuszami Programu.
Ewaluacja będzie prowadzona na wszystkich etapach wdrażania Lokalnego Programu
Rewitalizacji:

Diagnoza społecznogospodarcza

Tworzenie Programu
Rewitalizacji
ewaluacja ex-ante

Wdrażanie Programu
Rewitalizacji
ewaluacja on-going

Zakończenie realizacji
Programu Rewitalizacji
ewaluacja ex-post

Ewaluacja ex-ante jest istotna na etapie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji,
ponieważ pomaga dokonać oceny zasadności poszczególnych działań i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych oraz ich wpływu na społeczność lokalną i obszary strategiczne. Podczas
wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji należy realizować ewaluację on-going, która
skupia się na doraźnych problemach i barierach. Jej funkcją jest przede wszystkim
stymulowanie usprawnień oraz poprawa jakości zarządzania Lokalnym Programem
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Rewitalizacji. Ten typ ewaluacji polega również na ocenianiu sprawności przepływu
informacji, dokumentów oraz obserwowaniu warunków zewnętrznych. Ewaluację ex-post
realizuje się na zakończenie wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji i jest oceną
przeprowadzonej interwencji w zakresie zaspokajania potrzeb, na które miała odpowiadać
oraz badaniem wpływu i trwałości zrealizowanych przedsięwzięć na społeczność lokalną i
poszczególne grupy Interesariuszy.
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ZAŁĄCZNIK

1.

CHARAKTERYSTYKA

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

GMINY
PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
POŁOŻENIE I STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA MIASTA

Miasto Lubartów leży w środkowej części województwa lubelskiego. Lubartów jest siedzibą
powiatu lubartowskiego i leży na Wysoczyźnie Lubartowskiej. Miasto sąsiaduje z obszarami
wiejskimi:
 od południa, zachodu i północy z gminą wiejską Lubartów,
 od wschodu z gminą wiejską Serniki.
Lubartów znajduje się ok 26 km od stolicy województwa, tj. Lublina oraz 70 km od tzw.
„trójkąta turystycznego” (Kazimierz-Nałęczów-Puławy). Powierzchnia miasta wynosi 1391 ha,
co stanowi ok 1,0% terenu lubartowskiego. Krajobraz miasta jest zróżnicowany: we
wschodniej części znajduje się dolina Wieprza z łąkami, pastwiskami i zerdzewieniami
łęgowymi. Natomiast środkową i zachodnią część cechuje bezleśna równina, na południu zaś
miasto graniczy ze zwartym, największym w tej części regionu kompleksem Lasów
Kozłowieckich, położonym w obszarze Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego wraz z jego
otuliną.
Na strukturę przestrzenno-funkcjonalną miasta składają się następujące obszary: Obszar
Mieszkaniowy MW1, Obszar Mieszkaniowy MW-2, Obszar Mieszkaniowy MN, Obszar
Mieszkaniowy MR, Obszar Mieszkaniowo-Usługowy MM1, Obszar Mieszkaniowo-Usługowy
MM2, Obszar Usług Publicznych, Obszar Usług Komercyjnych, Obszary Rzemiosła i Drobnej
Wytwórczości, Obszar Produkcji i Zaplecza Technicznego, Obszar Urządzeń Rolnictwa, Obszar
Rolny, Obszar Lasów i Urządzeń Obsługi Gospodarki Leśnej, Obszar Zieleni Publicznej, Obszar
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Sportu, Obszar Usług Turystycznych, Obszar Urządzeń Infrastruktury Technicznej, Obszar
Wód Otwartych, Obszar Urządzeń Komunikacyjnych, Obszar Urządzeń Komunikacji Kolejowej
i Urządzeń Kolejowych, Obszar Tras Komunikacyjnych, Tereny komunikacji pieszej – KX,
Tereny komunikacji rowerowej – KR.
W mieście znajdują się również: Strefa Ochrony Szczególnych Wartości Przyrodniczych,
Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego, Strefa Restrukturyzacji i Rekultywacji Terenów
Przemysłowych i Poeksploatacyjnych, Tereny Projektowanego Zespołu PrzyrodniczoKrajobrazowego – ZPK, Strefa Zalewowa Wody Stuletniej, Strefa Ochrony Konserwatorskiej –
SOK 12.
Rysunek 14. Miasto Lubartów

2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubartowa.
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Źródło: strona internetowa www.openstreepmap.org

STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW
Z poniższego zestawienia wynika, że powierzchnia miasta wynosi 1 391 ha, z czego ponad
połowę zajmują użytki rolne, tj. 55,4% (w tym: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe). W
strukturze użytkowania gruntów 40,8% stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane.
Najmniej powierzchni miasta zajmują grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (0,4%),
nieużytki (1,5%), grunty pod wodami (1,6%). W mieście nie znajdują się użytki ekologiczne.
Tabela 18. Struktura użytkowania gruntów na terenie miasta

Powierzchnia [ha]

Udział w powierzchni
gminy [%]

Użytki rolne razem, w tym m.in.:
 grunty orne
 sady
 łąki i pastwiska trwałe
Grunty leśne oraz zadrzewione i
zakrzewione razem, w tym m.in.:
 lasy

770
508
16
198

55,4%

6
6

0,4%

 grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty pod wodami razem
Grunty zabudowane i zurbanizowane
razem, w tym m.in.:
 tereny mieszkaniowe
 tereny przemysłowe
Użytki ekologiczne
Nieużytki
Tereny różne
OGÓŁEM

0
22

Wyszczególnienie powierzchni

568
190
63
0
21
4
1391

1,6%

40,8%

0,0%
1,5%
0,3%
100,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Na przestrzeni lat 2012-2015 struktura użytkowania gruntów nie zmieniła się znacząco.
Odnotowano zmniejszenie się o 15 ha użytków rolnych oraz powiększenie się o 16 ha
gruntów zabudowanych i zurbanizowanych.
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SFERA SPOŁECZNA
STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA GMINY
Z poniższego wykresu wynika, że liczba ludności miasta Lubartowa systematycznie spada. W
2015 r. Lubartów zamieszkiwało 22 369 osób, tj. mniej o 2,0% w stosunku do 2010 r. We
wszystkich analizowanych latach w strukturze demograficznej przeważały kobiety. W 2015 r.
kobiety stanowiły 52,5% ogółu mieszkańców. W 2015 r. współczynnik feminizacji wynosił 110
(co oznacza, że 110 kobiet przypadało na 100 mężczyzn).
Wykres 1. Liczba ludności miasta w latach 2010-2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W 2015 r. najliczniejsze grupy wiekowe stanowiły osoby pomiędzy 30 a 34 rokiem życia
(2103) oraz pomiędzy 60 a 64 rokiem życia (1985). Najmniej osób znajdowało się w
przedziale 80-84 lat (261) oraz 85 lat i więcej (205). Warto zwrócić uwagę, że im przedział
wiekowy jest wyższy tym dysproporcja pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn jest większa. W
przedziale wiekowym 80-84 lat kobiety stanowiły 69,6% tej grupy wiekowej.
Wykres 2. Piramida wieku mieszkańców miasta
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Analizując strukturę społeczną oraz demograficzną należy przyjrzeć się również udziałowi
ludności wg ekonomicznych grup wiekowych. Z poniższego wykresu wynika, że w latach
2010-2015 najliczniejszą zbiorowość stanowili mieszkańcy w wieku produkcyjnym. Odsetek
tej grupy wiekowej systematycznie spada, tj. o 5,3 p.p. w analizowanym okresie. Udział osób
w wieku przedprodukcyjnym pozostaje na zbliżonym poziomie 17,0%. Zanotowano również
wzrost osób w wieku poprodukcyjnym, o 5,5 p.p. na przestrzeni lat 2010-2015. Należy
zaznaczyć, ż jest to zjawisko niekorzystne z ekonomiczno-społecznego punktu widzenia.
Wykres 3. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem [%]

135

2015

17,6

2014

17,8

64,1

18,1

2013

17,9

65,1

17,1

2012

17,9

66,1

16,0

2011

17,9

67,1

15,0

2010

17,8

68,2

14,0

0%

10%

62,9

20%

30%

w wieku przedprodukcyjnym

40%

19,5

50%

60%

w wieku produkcyjnym

70%

80%

90%

100%

w wieku poprodukcyjnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Strukturę demograficzną mieszkańców kształtuje również liczba urodzeń i zgonów. Przyrost
naturalny na terenie miasta najwyższy współczynnik osiągnął w 2011 r. (77), natomiast
najniższy w 2013 r. (7). We wszystkich latach przyrost naturalny był dodatni, co oznacza, że
zarejestrowano więcej urodzeń żywych niż zgonów.
Wykres 4. Przyrost naturalny na terenie miasta w latach 2010-2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Dla analizy społeczno-gospodarczej istotny jest również czynnik migracji wewnętrznych i
zagranicznych, które mają miejsce na terenie gminy. We wszystkich analizowanych latach
saldo migracji wewnętrznych było ujemne, co oznacza, że więcej osób wyjechało niż
przyjechało na teren miasta. Migracje zagraniczne są rzadszym zjawiskiem, a ich
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współczynnik różni się w zależności od roku. W 2015 r. saldo migracji wewnętrznych
wyniosło -139, natomiast saldo migracji zagranicznych 10.
Wykres 5. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na terenie miasta w latach 2010-2014
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

SFERA GOSPODARCZA
LICZBA I STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Analizę sfery gospodarczej warto rozpocząć od przedstawienia liczby i struktury podmiotów
gospodarczych. Z poniższego zestawienia wynika, że w Lubartowie funkcjonuje najwięcej
mikroprzedsiębiorstw, które zatrudniają do 9 osób. W 2015 r. funkcjonowało 2 210 takich
podmiotów gospodarczych, tj. mniej o 2,0% w stosunku do 2010 r. W analizowanym okresie
funkcjonowały także średnie podmioty gospodarcze, w których pracowało od 10 do 49 osób.
Ich liczba wahała się od 79 do 87. W mieście w 2015 r. działały również 3 duże
przedsiębiorstwa, które zatrudniały powyżej 250 pracowników. Wówczas na terenie miasta
działalność prowadziły 2 316 podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON,
tj. o 1,8% więcej względem 2010 r.
Wykres 6. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na terenie miasta w latach 2010-2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Poniższa tabela3 przedstawia liczbę podmiotów gospodarki narodowej działających w 2015 r.
w poszczególnych sekcjach. Jak wynika z poniższego podsumowania, na terenie miasta

3

A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

B - górnictwo i wydobywanie
C - przetwórstwo przemysłowe
D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
F - budownictwo
G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
H - transport i gospodarka magazynowa
I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J - informacja i komunikacja
K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O - administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
P - edukacja
Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S - pozostała działalność usługowa
T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby
U – zespoły eksterytorialne
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najwięcej podmiotów gospodarczych prowadziło działalność z zakresu handlu hurtowego i
detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych i motocyklowych (683) oraz budownictwa
(288).
Najmniej podmiotów gospodarczych działało w sekcji górnictwa i wydobywania (3),
wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i
powietrze do układów klimatyzacyjnych (3) oraz w dostawie wody, gospodarowania ściekami
i odpadami (8). W opisywanym okresie w Lubartowie nie działały organizacje i zespoły
eksterytorialne.
Tabela 19 Przedsiębiorstwa wg sekcji PKD w 2015 r.

SEKCJA

SUMA

O

13

A

13

P

68

B

3

Q

131

C

200

R

54

D

3

SiT

197

E

8

U

0

F

288

G

683

Ogółem

2316

H

78

I

73

J

68

K

71

L

74

M

233

N

54

139

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Z poniższego zestawienia wynika, że w Lubartowie przeważa sektor prywatny, na który w
2015 r. składało się 2 242 podmiotów gospodarki narodowej. Wówczas w tym sektorze
przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, tj. 79,9%. Kolejną co do
wielkości grupą, lecz już znacznie mniejszą, są spółki handlowe (106) oraz stowarzyszenia i
organizacje (53). W 2015 r. funkcjonowały także spółki handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego (10), spółdzielnie (10) oraz fundacje (15). W przywołanym roku, na sektor
publiczny składało się 66 podmiotów gospodarki narodowej.
Tabela 20. Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własnościowych w mieście w latach 2010-2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sektor publiczny ogółem

68

69

72

67

67

66

Sektor prywatny ogółem,
w tym:

2 208

2 147

2 208

2 260

2 277

2 242

1 824

1 758

1 800

1 841

1 826

1 791

Spółki handlowe

89

91

95

96

107

106

Spółki handlowe
z udziałem kapitału
zagranicznego

10

10

11

11

11

10

Spółdzielnie

11

10

9

9

9

10

Fundacje

6

6

7

8

13

15

Stowarzyszenia
i organizacje społeczne

42

42

44

46

49

53

Osoby fizyczne
prowadzące działalność
gospodarczą

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

ROLNICTWO
Użytki rolne zajmują 55,4% powierzchni miasta. W strukturze gospodarstw rolnych blisko
połowę zajmują gospodarstwa o powierzchni od 1 ha do 5 ha (47,1%). Drugą co do wielkości
grupą są gospodarstwa zajmujące 10 ha i więcej (21,7%). W Lubartowie najmniej jest małych
gospodarstw, które zajmują do 1 ha włącznie (12,6%).
Wykres 7. Struktura gospodarstw rolnych na terenie miasta
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

ZATRUDNIENIE
Poniższy wykres przedstawia liczbę osób pracujących na terenie gminy w latach 2010-2015.
Należy zaznaczyć, że przedstawione dane nie uwzględniają osób pracujących w
indywidulnych gospodarstwach rolnych, duchownych, osób pracujących w organizacjach i
fundacjach. Dane nie biorą pod uwagę również zatrudnianych w zakładach do 9 osób. Jak
wspomniano we wcześniejszej części opracowania na terenie gminy w 2015 r.
zarejestrowano 2 210 takich podmiotów. We wszystkich analizowanych latach wśród osób
aktywnych zawodowo przeważały kobiety. W 2015 r. w mieście pracowały 7 211 osoby, tj. o
5,7% więcej względem roku poprzedniego.

Wykres 8. Liczba pracujących ogółem wg płci na terenie miasta w latach 2010-2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA
Dla analizy gospodarczej bardzo ważny jest stan i struktura bezrobocia. Z poniższego wykresu
wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych na terenie miasta od 2012 r. stopniowo
spada. W 2015 r. zarejestrowano 1240 bezrobotnych, tj. o 15,1% mniej względem 2012 r.
Wśród osób pozostających bez zatrudnienia przeważają mężczyźni. W 2015 r. stanowili oni
55,2% wszystkich bezrobotnych. Wówczas osoby bezrobotne stanowiły 5,5% ogółu
mieszkańców.
Wykres 9. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na terenie miasta w latach 2010-2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Warto przyjrzeć się również, jaki był udział zarejestrowanych bezrobotnych w wieku
produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności gminy. Od 2010 r. odsetek ten zwiększał się
osiągając w 2013 r. najwyższy współczynnik, tj. 10,0%. Od tego momentu liczba
bezrobotnych w wieku produkcyjnym się zmniejsza. W 2015 r. współczynnik ten wynosił
8,8%, tj. o 1,2 p.p. mniej w stosunku do 2013 r.
Wykres 10. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w mieście w latach 2010-2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
DROGI I KOMUNIKACJA
Na dobrą dostępność komunikacyjną miasta składa się sieć dróg różnej rangi.
Międzyregionalne połączenia zapewniają:
 przebiegająca przez miasto droga krajowa DK19 Białystok – Lublin – Rzeszów,
 droga wojewódzka nr 815.
Długość dróg powiatowych znajdujących się w mieście wynosi 13,3 km (ulice: Powstańców
Warszawy, Szaniawskiego, Kopernika, Lipowa, Wierzbowa, Krańcowa, aleję Zwycięstwa,
Nowodworska, Aleje Tysiąclecia, Kolejowa), dróg gminnych 55,6 natomiast dróg
wewnętrznych 3 km. Na drogi gminne składają się 144 ulice, z czego część znajduje się w
złym stanie technicznym i wymaga przebudowania.
Przez miasto przebiega także linia kolejowa nr 30, która łączy stację Łuków ze stacją Lublin
Północ. Długość linii kolejowej w granicy miasta wynosi około 6,5 km4.
SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

4

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów, Lubartów 2015.
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W latach 2010-2015 długość czynnej sieci wodociągowej na terenie miasta zwiększyła się o
7,6 km. Powiększyła się również liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i
zborowego zamieszkania, tj. o 139km. W 2015 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 71,5
km, a liczba przyłączy - 2 857 sztuk.
Wykres 11. Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie miasta w latach 2010-2015 [w km]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Odsetek osób korzystających z sieci wodociągowej jest bardzo wysoki. W analizowanym
okresie do wodociągów miało dostęp 97,7% ogółu ludności miasta.
Wykres 12. Korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności miasta w latach 2010-2014 [%]

97,8
97,7
97,7

97,7

97,7

97,7

97,7

2011

2012

2013

2014

97,6
97,6

97,6
2010

wodociąg

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Opisując infrastrukturę techniczną należy wspomnieć o długości czynnej sieci kanalizacyjnej
na terenie gminy. W latach 2010-2015 długość tej instalacji wydłużyła się o 4,7 km.
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Zwiększyła się również liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania, (o 358 sztuk). W 2015 r. długość czynnej sieci kanalizacyjnej
wynosiła 56,7 km natomiast liczba przyłączy 2 404 sztuk.
Wykres 13. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w latach 2010-2015 na terenie miasta [w km]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W Lubartowie z sieci kanalizacyjnej w 2014 r. korzystało 93,0% ogółu mieszkańców. Jest to
wzrost o 0,8 p.p. względem 2010 r. Warto zauważyć, że z sieci wodociągowej korzysta więcej
osób niż z sieci kanalizacyjnej.
Wykres 14. Korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności miasta w latach 2010-2014 [%]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

SIEĆ GAZOWA, CIEPŁOWNICZA I ELEKTRYCZNA
Sieć ciepłownicza
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Miasto jest zaopatrywane w ciepło z systemu ciepłowniczego, kotłowni lokalnych i
przemysłowych. Posiada również sieci niskoparametrowe obsługujące obszary lokalne lub
pojedyncze obiekty indywidualnych źródeł ciepła małych mocy w postaci wbudowanych
kotłowni centralnego ogrzewania lub pieców. Źródła te zaspokajają potrzeby własne osób ich
używających. Za wytwarzanie i wysyłania ciepła odpowiedzialny jest Miejski System Cieplny,
który jest własnością Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z.o.o.
będącego jednoosobową spółką miasta Lubartowa. Na terenie miasta funkcjonują również
dwa niezależne centralne źródła ciepła:
 Kotłownia węglowa zakładów Solbet Lubartów S.A.
 Kotłownia gazowa Spółdzielni Mieszkaniowej Lubartów przy ul. Ks. J. Popiełuszki

Źródłem ciepła jest ciepłownia zlokalizowana przy ul. Zielonej, w której zainstalowane są
kotły wodne w ilości 6 sztuk i łącznej mocy 34,8 MW. Sieci cieplne są (magistralne i
rozgałęźne) ukształtowane promieniowo w kierunku południowym (sieć południowa) i
północnym (sieć północna). Jej długość wynosi 23,9km i jest poprowadzona zarówno w
tradycyjnej technologii kanałowej, jak również z rur preizolowanych (10,2km).
Węzły cieplne grupowe zasilają osiedla mieszkaniowe natomiast indywidualne zasilają
pojedyncze budynki. Ciepło dostarczane jest do 124 bloków mieszkalnych, 118 domów
indywidualnych oraz 6 zakładów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej5.

Sieć elektryczna
Lubartów w energię elektryczną jest zasilany poprzez dwie linie WN-110 kV należące do
stacji transformatorowej GPZ Lubartów 110/15 kV. Układ zasilania elektroenergetycznego
dla poszczególnych koncentracji zabudowy stanowią linie średniego napięcia o mocy 15kV,
których długość wynosi 75,72km.

5

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów, Lubartów 2015.
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Miejska sieć rozdzielcza wykonana jest, jako napowietrzno – kablowa (8 ciągów kablowych i
5 napowietrzno-kablowych) i z reguły pracuje w układzie pierścieniowym. Łączna długość
sieci niskiego napięcia wynosi około 114,68 km. Składają się na nie linie kablowe
umieszczone głównie w centrum miasta oraz linie napowietrzne znajdujące się na terenach
podmiejskich6.
Sieć gazowa
W Lubartowie za dystrybucję gazu ziemnego do odbiorców indywidualnych i
instytucjonalnych jest odpowiedzialna Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w
Tarnowie. W mieście nie ma sieci niskiego ciśnienia. Z poniższego wykresu wynika, że
długość sieci gazowej znajdującej się w Lubartowie systematycznie się zwiększa. W 2015 r. jej
powierzchnia wynosiła 60 314 km, tj. o 32 824 km więcej względem 2010 r. (wzrost o
119,4%).
Wykres 15. Długość czynnej sieci gazowej w latach 2010-2015 na terenie miasta[w km]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Rozbudowie sieci towarzyszy wzrost odsetka osób z niej korzystających. W 2014 r. z instalacji
gazowej korzystało 11,3% mieszkańców miasta, tj. o 4,4 p.p. względem 2010 r.
Wykres 16. Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności miasta w latach 2010-2014 [%]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

ZASOBY MIESZKANIOWE
Z poniższego zestawienia wynika, że zasoby mieszkaniowe miasta Lubartowa stopniowo się
powiększają. W 2015 r. liczba mieszkań wzrosła do 7 799, liczba izb do 32 044, a
powierzchnia użytkowa mieszkań do 570 069 m2. Na przestrzeni lat 2010-2015 infrastruktura
mieszkaniowa powiększyła się o : 265 mieszkań, 1207 izby oraz 29120 m2.
Tabela 21. Zasoby mieszkaniowe na terenie miasta w latach 2010-2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba mieszkań

7 534

7 598

7 658

7 711

7 751

7 799

Liczba izb

30 837

31 114

31 414

31 642

31 845

32 044

Powierzchnia
użytkowa mieszkań
[m²]

540 949

548 261

555 569

560 889

566 069

570 069

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W Lubartowie niemal wszystkie mieszkania są wyposażone w instalację wodociągową,
łazienkę oraz centralne ogrzewanie. Nie odnotowano w tym zakresie żadnych zmian. W 2014
r. do wodociągu podłączonych było 99,1% mieszkań, łazienkę posiadało 97,5% mieszkań, a z
centralnego ogrzewania miało możliwość korzystać 94,2% gospodarstw domowych.
Tabela 22. Wyposażenie mieszkań na terenie miasta w instalacje
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Wyszczególnienie

Udział [w%]
2010 rok

Wodociągi

99,1

Łazienka

97,5

Centralne ogrzewanie

94,0
2014 rok

Wodociągi

99,1

Łazienka

97,5

Centralne ogrzewanie

94,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
EDUKACJA
Na infrastrukturę edukacyjną miasta Lubartowa składa się: 11 placówek wychowania
przedszkolnego, 3 szkoły podstawowe, 3 szkoły gimnazjalne, 8 szkół ponadgimnazjalnych.
Warto zwrócić uwagę, że liczba miejsc oraz dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
zmniejsza się. Oferowanych miejsc w przedszkolach jest więcej niż dzieci – w 2015 r. na 999
miejsc przypadało 965 dzieci. Zwiększyła się natomiast liczba uczniów w szkołach
podstawowych, tj. o 237 dzieci na przestrzeni lat 2013-2015. Oznacza to, że na jeden oddział
w szkołach podstawowych przypada 23 uczniów. Najmniej uczniów uczęszcza do szkół
gimnazjalnych, tj. 702 osoby w 2015 r. Na jeden oddział w szkołach gimnazjalnych przypada
21 uczniów. Mieszkańcy Lubartowa mają również możliwość edukować się w 8 szkołach
ponadgimnazjalnych. W 2015 r. z możliwości tej skorzystało 2196 osób, tj. mniej o 92 osoby
względem 2013 r.
Tabela 23. Dane statystyczne na temat oświaty i edukacji w latach 2012-2015

Placówki wychowania przedszkolnego

2013

2014

2015

11

11

11
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Miejsca w przedszkolach

1 047

1 035
999

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego

1 078

1 004

965

3

3

3

1414

1584

1661

3

3

3

717

706

702

7

9

8

2288

2286

2196

Liczba uczniów przypadająca na jeden oddział w szkołach
podstawowych

23

23

23

Liczba uczniów przypadająca na jeden oddział w szkołach gimnazjalnych

22

21

21

Szkoły podstawowe
Uczniowie szkół podstawowych
Szkoły gimnazjalne
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Szkoły ponadgimnazjalne
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

KULTURA, SPORT I REKREACJA

Kultura
Dla życia kulturalnego gminy istotną instytucją jest Lubartowski Ośrodek Kultury. Do
podstawowej statutowej działalności LOK należy:
 edukacja kulturalna i wychowanie przesz sztukę ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży,
 edukacja filmowa,
 tworzenie, gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i upowszechnianie dóbr kultury,
w tym dorobku kulturalnego miasta,
 tworzenie

warunków

dla

rozwoju

aktywności

kulturalnej,

artystycznej,

hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką, a także
amatorskiego ruchu artystycznego w tym rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego,
 rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
mieszkańców miasta Lubartów,
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 promocja kultury lokalnej,
 prowadzenie działalności impresaryjnej i informacyjno-wydawniczej,
 współpraca w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców z
innymi instytucjami kultury, organizacjami, stowarzyszeniami i twórcami kultury w
mieście, w kraju i za granicą,
 współpraca z mediami publicznymi i wydawnictwami,
 prowadzenie działalności kinowej,
 prowadzenie działalności instruktażowo – metodycznej dla pracowników instytucji
kultury.
Ośrodek prowadzi warsztaty aktorskie, gitarowe, taneczne czy teatralne. Przy placówce
działają również kluby: „Malucha”, „Przedszkolaka”, „Szkolniaka” oraz Klub Wolontariatu
Kultury7.
W mieście działalność prowadzą również dwie biblioteki: Biblioteka Pedagogiczna oraz
Miejska Biblioteka Publiczna. Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej jest wzbudzanie i
rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz prowadzenie działań oświatowo-kulturalnych8.
W Lubartowie funkcjonuje także Muzeum Regionalne oraz Muzeum Parafialne. W Muzeum
Regionalnym znajduje się ponad 2 500 eksponatów z zakresu etnografii, historii,
numizmatyki, archeologii. Placówka posiada również księgozbiór regionalny. Od 2000 r. przy
Sanktuarium św. Anny działa muzeum parafialne znajdujące się w pomieszczeniach nad
zakrystią, które posiada w swoich zbiorach cenne obrazy oraz księgozbiór historyczny.
Miasto prowadzi również harmonogram wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportoworekreacyjnych zaplanowanych na dany rok. Wynika z niego, że w 2016 r. na ternie miasta
odbędzie się blisko 150 eventów skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych9.

7

http://mosirlubartow.pl/ [data dostępu: 14.10.2016 r.]

8

http://mosirlubartow.pl/ [data dostępu: 14.10.2016 r.]
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Sport i rekreacja
Publiczną placówką realizującą zadania z zakresu sportu i rekreacji jest Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Do głównych zadań tej instytucji należy:
 gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym, w szczególności prowadzenie
działalności

eksploatacyjno-remontowej,

dbanie

o

należytą

eksploatację

i

modernizację obiektów jak i znajdującego się w nich wyposażenia, udostępnianie
obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 rozwijanie i pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców powiatu,
 współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do
prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wychowania fizycznego,
 współpraca z innymi instytucjami i organizacjami, dla których działalność w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki jest działalnością statutową,
 tworzenie odpowiednich warunków prawno-ekonomicznych dla rozwoju kultury
fizycznej

w szczególności do uprawiania masowego sportu i wydarzeń

o

charakterze sportowo-rekreacyjnym, cyklicznym i okolicznościowym,
 zapewnianie prawidłowych i bezpiecznych warunków przebiegu organizowanych
przez MOSiR imprez,
 pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej.
W skład infrastruktury placówki wchodzą: basen, stadion, kort tenisowy, orlik oraz skate
park10.
Na terenie Lubartowa działają również odnoszące liczne sukcesy kluby sportowe:

9

http://www.lubartow.pl/pliki/AKTUALNOSCI/Kalendarz%20imprez%20na%20rok%202016.pd[data dostępu:
14.10.2016 r.]
10

http://mosirlubartow.pl/ [data dostępu: 14.10.2016 r.]
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 MKL „Nefryt”,
 MKS Lewart Lubartów,
 Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy LUKS,
 Uczniowski Klub Sportowy „REKORD",
 MKS „Pogoń 07” Lubartów,
 Sekcja Tenisa Stołowego LEWART LUBARTÓW,
 Młodzieżowy Klub Sportowy „Lubartów”.

OCHRONA ZDROWIA
Według danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych, na terenie miasta w 2015 r.
działało 13 przychodni (publiczne i niepubliczne łącznie). Wówczas udzielono 138 540 porad
lekarskich z zakresu podstawowej opieki ambulatoryjnej, tj. mniej o 31 563 w stosunku do
2014 r. W 2015 r. na jedną aptekę ogólnodostępną przypadało 1 721 osób, mniej o 7
względem roku poprzedniego.
Tabela 24. Zestawienie wskaźników dotyczących ochrony zdrowia

2012

2013

2014

2015

1 618

1 610

1 728

1 721

143 442

165 160

170 103

138 540

13

13

14

13

Ludność na aptekę ogólnodostępną
Porady lekarskie ogółem
Przychodnie ogółem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Na terenie miasta w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
funkcjonuje Szpital Specjalistyczny. Działają w nim następujące oddziały11:

11

http://spzoz-lubartow.home.pl/ [data dostępu: 14.10.2016 r.]
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 Neurologiczny,
 Pediatryczny,
 Internistyczno-Kardiologiczny,
 Chorób Płuc,
 Urologii,
 Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 Ginekologiczno-Położniczy,
 Neonatologiczny,
 Chirurgiczny Ogólny,
 Intensywnej Terapii i Anestezjologii.
POMOC SPOŁECZNA
Główną instytucją odpowiedzialną za pomoc społeczną jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubartowie. Do zadań placówki należy szczególnie12:
 przyznawanie i wypłacanie świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej;
 przyznawanie pomocy w formie rzeczowej, instytucjonalnej i usług;
 prowadzenie pracy socjalnej;
 sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione;
 opracowywanie i realizowanie programów i projektów odpowiadających na potrzeby
społeczne w mieście Lubartowie;
 koordynacja spraw związanych z pomocą społeczną;

12

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie
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 przyznawanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 wykonywanie zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 udzielanie pomocy i wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczych;
 inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mające na celu
ochronę poziomu życia osób i rodzin.
Z poniższego wykresu wynika, że najwięcej osób z pomocy społecznej korzystało w 2013 r. (1
423 osoby). Od tego momentu odsetek wspieranych systematycznie spadał osiągając w 2015
r. liczbę 1 364 osób, tj. mniej o 59 osób względem 2013 r. W 2015 r. z świadczeń pomocy
społecznej korzystało 6,19% ogółu ludności miasta. W zakresie gospodarstw domowych
korzystających z pomocy społecznej trudno określić tendencję, ponieważ liczba ta się
zmienia. W 2015 r. wsparcie socjalne udzielane było 637 gospodarstwom domowym.

Wykres 17. Liczba gospodarstw domowych oraz osób korzystających z pomocy społecznej na terenie miasta w latach 2010-2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
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Aktywność ludności gminy koncentruje się wokół działalności stowarzyszeń, fundacji, kół
oraz innych związków. Ich celem jest przede wszystkim ochrona dorobku kultury, dbanie o
rozwój gminy oraz organizacja życia społecznego.
Na terenie miasta Lubartowa działają następujące organizacje pozarządowe13:
1. Miejski Klub Sportowy „LEWART” piłka nożna;
2. Miejski Klub Sportowy „LEWART” Autonomiczna Grupa Sekcji;
3. Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny „NEFRYT” lekkoatletyka;
4. Młodzieżowy Klub Sportowy „LUBARTÓW” taekwondo, siłownia;
5. Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy piłka ręczna, koszykówka, lekka atletyka, szachy;
6. Uczniowski Klub Sportowy „REKORD” koszykówka;
7. Klub Sportowy „POGOŃ 07-PERŁA” Lubartów-Rokitno piłka nożna;
8. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ORKA” pływanie;
9. Lubartowski Klub Pływacki "Skalar" pływanie;
10. Klub Sportowy „ORLIK” Lubartów piłka nożna;
11. Uczniowski Klub Sportowy „TOP” siatkówka;
12. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy;
13. Stowarzyszenie Miejskie Koło Turystyki Rowerowej „RELAKS”;
14. Polski Związek Wędkarski, Koło „Lubartów Staw”;
15. Polski Związek Wędkarski, Koło „Lubartów-Miasto”;
16. Polski Związek Wędkarski, Koło ,,Huta”;
17. Klub Aktywnych „ART – FIT”;
18. Lubartowskie Towarzystwo Regionalne;

13
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19. Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne;
20. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Orkiestra Dęta;
21. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie;
22. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II;
23. Stowarzyszenie „ALWERNIA” Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny;
24. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych;
25. Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny;
26. Centrum Pomocy "Otoczmy Troską Życie" im. Karola Wojtyły;
27. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Lubelski;
I Lubartowska Drużyna Harcerzy ,,HURAGAN”;
28. Fundacja "Stella" im. Agaty Orłowskiej;
29. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny;
30. Lubelska Fundacja Rozwoju;
31. Fundacja My Evergreen;
32. Fundacja Razem-Pro Publico Bono;
33. Izba Tradycji Kolejowej P.K.P. Stacja Lubartów;
34. Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „LIBRA”;
35. Stowarzyszenie „SĄSIEDZI”;
36. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „NADZIEJA”;
37. Stowarzyszenie ,,ODNOWA”;
38. Fundacja Rozwoju Społecznego i Gospodarczego ,,Integralny Lubartów”;
39. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy;
40. Fundacja Trzy Talenty;
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41. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy;
42. Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina;
43. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych;
44. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej;
45. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich;
46. Polski Związek Niewidomych;
47. Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich Ziemi Lubartowskiej;
48. Społeczne Stowarzyszenie DIALOG.

ANALIZA SWOT
Poniżej przedstawiono analizę SWOT, której metodologia pozwala na ocenę silnych i słabych
stron obszaru, na tle szans i zagrożeń w nim występujących. Jej nazwa pochodzi od
pierwszych liter rozpatrywanych grup czynników: strengths – silne strony, weaknesses słabości, opportunities - szanse, threats – zagrożenia.
Wnioski przedstawione w poniższym zestawieniu płyną z przeprowadzonej diagnozy
społeczno-ekonomicznej oraz dokumentów strategicznych miasta.
Tabela 25 Analiza SWOT

Mocne strony
o Bliskie położenie stolicy
województwa
o Dobre połączenia komunikacyjne
międzyregionalne, lokalizacja na
drodze S19
o Bogate zasoby kulturowe

Słabe strony
o Zły stan części dróg
o Zły stan części zabytków
o Zwiększanie się liczby osób w wieku
poprodukcyjnym
o Zmniejszanie się odsetka osób w
wieku przedprodukcyjnym
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o Bliskie położenie atrakcyjnych

o Niski przyrost naturalny

obszarów przyrodniczych

o Niewystarczająca promocja miasta

(Kozłowiecki Park Narodowy,

o Mała liczba dużych przedsiębiorstw

Dolina Wieprza)

o Wysoka stopa bezrobocia

o Dodatni przyrost naturalny
o Stosunkowo duża liczba
podmiotów gospodarczych
o Spadek stopy bezrobocia
o Zmniejszanie się liczby
bezrobotnych w wieku
produkcyjnym
o Wysoki odsetek osób w wieku
produkcyjnym
o Dostępność sieci kolejowej
o Funkcjonowanie spójnego Planu

o Słabo rozwinięta lokalna
przedsiębiorczość
o Duża liczba nieekologicznych
kotłowni węglowych
o Niedostatecznie rozwinięta
infrastruktura ochrony zdrowia
o Brak alternatywnych źródeł
finansowania poza środkami
własnymi oraz unijnymi
o Nierozwinięte partnerstwa publicznoprywatne

Zagospodarowania Przestrzennego
o Dobry dostęp do infrastruktury
sanitarnej
o Powiększanie się zasobów
mieszkaniowych miasta
o Dobrze rozwinięta branża
handlowa i budowlana
o Wysoka jakość wody pitnej

Szanse
o Stworzenie kompleksowego planu

Zagrożenia
o Spadek liczby ludności
o Starzenie się społeczeństwa
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ochrony zabytków
o Rozwój lokalnej przedsiębiorczości
o Zwiększanie atrakcyjności

o Niezainteresowanie inwestorów
lokalnymi gruntami
o Obniżenie się jakości środowiska pod

inwestycyjnej miasta poprzez

wpływem rozwoju gospodarczo-

zadbaną przestrzeń oraz skracanie

technicznego

czasu procedur inwestycyjnych
o Stworzenie kampanii

o Odczuwanie skutków
makroekonomicznych i

marketingowej opartej na

makrospołecznych związanych ze

promocji walorów kulturowych

stagnacją Ściany Wschodniej

miasta
o Modernizacja infrastruktury
technicznej
o Włączenie mieszkańców w procesy

o Bierność społeczna, niechęć
zaangażowania się w proces
rewitalizacji miasta
o Nieotrzymanie dotacji z Unii
Europejskiej

rewitalizacyjne Gminy (np.
zorganizowanie konsultacji
społecznych).
o Podejmowanie działań
proekologicznych
o Wzmacnianie sektora usług
o Podejmowanie działań
zmierzających do aktywizacji
społeczno-zawodowej osób
bezrobotnych
o Realizacja Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych
o Rozwijanie społeczeństwa
obywatelskiego
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o Rozwój współpracy
międzysektorowej
o Rozwój centrum logistycznego dla
północnej Lubelszczyzny
o Rozwój funkcji turystycznej miasta
o Dostosowanie infrastruktury
społecznej do zmieniającego się
społeczeństwa (starzejącego się)
o Możliwość uzyskania
dofinansowania z funduszy
europejskich
o Bliskość lokalizacji Gaspolu
o Coraz większe doświadczenie
urzędników w pozyskiwaniu
środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych zwiększające
prawdopodobieństwo otrzymania
kolejnych dofinansowań
Źródło: Opracowanie własne
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ZAŁĄCZNIK 2. MATERIAŁY WARSZTATOWE

Lp.

1.

2.

3.

4.

Wskazanie ulicy/obszaru, której dotyczy
proponowane działanie

Przyczyny wskazania obszaru

Proponowane działania w zakresie
rewitalizacji

Jakie stowarzyszenia/ organizacje/ inicjatywy społeczne funkcjonują na terenie Lubartowa?

W jakich obszarach działają stowarzyszenia?

Jakich działań i inicjatyw brakuje?

Do jakich grup społecznych powinny być skierowane lokalne inicjatywy?
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MOCNE STRONY

•

NEGATYWNE ZJAWISKA
•

JAK WYKORZYSTAĆ
POTENCJAŁ
•

JAK IM PRZECIWDZIAŁAĆ
•

